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Resum 

En els últims anys, les solucions al trànsit viari han evolucionat cap a solucions més 

actives, ajustades en temps real amb base a informació recollida a partir de diferents 

medis. És per això, que els sistemes tradicionals de solucions de gestió de trànsit 

comencen a conviure de forma integrada amb nous sistemes de telecomunicacions i 

sistemes de localització que aporten informació de l'encreuament de forma 

instantània.  

El present treball final de grau té com a objectiu elaborar un estudi en 

interseccions aïllades regulades mitjançant senyals lluminoses amb l'objectiu de 

demostrar l'eficiència que tenen aquests nous sistemes de monotorització del trànsit.   
 

Per tal de realitzar l'estudi amb criteri i coneixement, es defineixen primer algunes 

de les solucions típiques de control semaforitzat d'encreuaments.  

Generalment, la forma clàssica amb la que aquestes treballen és a temps fixos, on 

s'apliquen els temps per a cada fase monòtonament a partir de informació que 

prèviament els hi ha estat ordenada. 

No obstant, i focalitzant l'aspecte que aquest treball vol remarcar, existeixen 

solucions actuades que permeten tenir resposta, ja sigui a les alteracions aleatòries i 

cícliques de la demanda del trànsit (per vehicles o vianants), o per alteracions 

sistemàtiques que esdevenen al llarg de la vida útil de les solucions. 

 En aquest apartat, s'introdueixen doncs els principis bàsics de les solucions semi-

actuades i totalment actuades a més de solucions tipus més reconegudes 

internacionalment com les MOVA o les aplicades a Amèrica per l'agència FHWA.  
 

Definides les  solucions, es procedeix a la creació d'una metodologia d'anàlisi base 

capaç d'avaluar cadascuna de les solucions per poder comparar l'eficiència relativa 

entre elles. Per tal d'analitzar casos el màxim representatius possibles, les estratègies 

d'actuació van ser testades sobre diferents escenaris.  
 

Finalment, després d'analitzar diferents tests que permeten comparar les 

actuacions bàsiques, s'arriba a la conclusió de que en termes generals, les solucions 

actuades redueixen en gran mesura la demora dels vehicles que entren al sistema i 

milloren l'eficiència total de l'encreuament.  
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Llistat de símbols matemàtics i acrònims  

tmin Temps mínim en verd per fase 

tmax Temps màxim en verd que pot assolir una fase 

text / ext. Temps d'extensió addicionat pel detector 

Di Detector i, 

MOVA Microprocessor Optimised Vehicle Actuation 

FHWA Federal HighWay Administration 

Gq Temps mínim necessari per netejar la cua creada durant el temps en 
vermell, segons FHWA 

Gmax Temps màxim en verd per fase, segons FHWA 

SR Correspon al flux de saturació de cadascuna de les entrades de 
l'encreuament 

k Diferencial de flux de saturació entre les vies 

q Flux d'arribades 

x Repartició direccional entre les dues vies 

Q Capacitat 

yi Índex de càrrega de la fase i 

Ycj Índex de càrrega de la corrent de trànsit j 

Y Índex de càrrega de l'encreuament 

gi Representa la duració del temps en verd per a la fase i 

L Temps perdut en el cicle  (10 segons) 

C Duració del cicle 

C0 Duració del cicle òptim 

tp Temps perdut per fase per qüestions d'arrencada inicial dels vehicles 

Q100/0 Representa la capacitat obtinguda per Aimsun per el cas on només hi ha 

vehicles lleugers al sistema simulat 

Q90/10 Representa la capacitat obtinguda per Aimsun per el cas on el 90% del 

vehicles del sistema són lleugers i el 10% restant pesats 

x' tan per 1 de vehicles pesats (en aquest cas concret adopta el valor de 0.1) 

C75 Taxa de saturació del 75% respecte la capacitat sobre l'hora punta 

C110 Taxa de saturació del 110% respecte la capacitat sobre l'hora punta 
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[70/30] Repartició direccional entre les vies d'accés a l'encreuament. La via 

principal rep un 70% del trànsit total i la via secundària el 30% restant 

[50/50] Repartició direccional entre les vies d'accés a l'encreuament. Ambdues vies 

reben la mateixa intensitat de vehicles 

[90/10] Repartició direccional entre les vies d'accés a l'encreuament. La via 

principal rep un 90% del trànsit total i la via secundària el 30% restant 

A1 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 75%, repartició 

direccional 70-30%, 100 vehicles lleugers i sobre el Layout 1 

A2 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 110%, repartició 

direccional 70-30%, 100 vehicles lleugers i sobre el Layout 1 

A3 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 75%, repartició 

direccional 90-10%, 100 vehicles lleugers i sobre el Layout 1 

A4 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 110%, repartició 

direccional 90-10%, 100% vehicles lleugers i sobre el Layout 1 

A5 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 110%, repartició 

direccional 50-50%, 100% vehicles lleugers i sobre el Layout 1 

B1 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 110%, repartició 

direccional 70-30%, 100% vehicles lleugers i sobre el Layout 2 

B2 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 110%, repartició 

direccional  asimètrica per vies de la mateixa direcció però sentit diferent, 

100% vehicles lleugers i sobre el Layout 2. Instal·lació detectors  D2' i D3'. 

B3 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 110%, repartició 

direccional  asimètrica per vies de la mateixa direcció però sentit diferent, 

100% vehicles lleugers i sobre el Layout 2.  Sense la instal·lació detectors  

D2' i D3'. 

C1 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 110%, repartició 

direccional 70-30%, 100% vehicles lleugers i sobre el Layout 3 

D1 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 75%, repartició 

direccional 70-30%, 10% vehicles pesats i sobre el Layout 1 

D2 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 110%, repartició 

direccional 70-30%, 10% vehicles pesats i sobre el Layout 1 

E1 Escenari d'estudi corresponent a una taxa de saturació del 110%, repartició 

direccional 70-30%, 20% vehicles pesats i sobre el Layout 1 



 Treball Final de Grau 
Carles Illera López 

 

Anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades xv 

 

 



 Treball Final de Grau 
Carles Illera López 

Anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades 1 

 

1. Introducció i objectius 

1.1 Marc 
 

Les solucions al trànsit viari i de vianants, particularment en ambients urbans, 

parteixen de la necessitat de ser cada cop més actives, ajustades en temps real amb 

base a informació recollida a partir de diferents medis.  
 

Els últims avanços en telecomunicacions i sistemes de localització (GPS), comencen 

a fer accessibles nous instruments de recollida remota de dades a temps real. És per 

això, que els sistemes tradicionals de solucions de gestió de trànsit comencen a 

conviure de forma integrada amb aquestes noves metodologies. 
 

En interseccions aïllades, regulades mitjançant senyals lluminoses, existeixen 

amplies games de solucions de referència, en funció del número i tipus de localització 

dels sistemes de monotorització a temps real del trànsit. No obstant, no sempre és 

possible determinar amb seguretat quina d'aquestes solucions és més eficient per cada 

situació de l'encreuament.  

 

1.2 Enfocament metodològic 
 

El present Treball Final de Grau pretén doncs efectuar anàlisis comparatius entre 

diferents solucions d'actuació tipus aplicades a interseccions aïllades.  
 

Per realitzar els processos introduïts prèviament, s'ha fet un estudi previ de les 

solucions més recurrents en l'actualitat (incloent el mètode clàssic de solucions 

d'encreuaments mitjançant temps fixos), determinant les diferents heurístiques 

d'optimització per cadascuna de les diferents estructures de localització de detectors. 
 

El rendiment de les estratègies d'actuació segons diferents arquitectures de 

localització de detectors ha sigut avaluat mitjançant anàlisis de microsimulació a partir 

del software Aimsun.  
 

És procedeix a realitzar aquesta avaluació comparativa, estudiant el rendiment de 

les diferents estratègies davant diferents geometries típiques d'interseccions aïllades, 

cadascuna subjecte a patrons diferents (pesos relatius de trànsit entre les carreteres 

secants) i nivells de demanda (diferents taxes de saturació). 

 



 Treball Final de Grau 
Carles Illera López 

Anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades 2 

 

1.3 Estructura del Treball Final de Grau 
 

Introduïts doncs els aspectes que motiven la realització d'aquest estudi i 

l'abordatge que es pretén realitzar, s'esquematitza a continuació l'estructura que 

adopta el present treball final de grau. 

 

El següent estudi d'anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades es 

troba dividit en tres grans capítols: 
 

Al primer, s'introduiran els aspectes bàsics de les diferents solucions d'actuació 

tipus, incloent els seus principis de funcionament i les corresponents heurístiques. A 

més, seran definides algunes de les estratègies d'actuació d'encreuaments més 

reconegudes arreu del món com les solucions MOVA, principalment utilitzades el 

Regne Unit, i les solucions proporcionades per l'agència FHWA als Estats Units 

d'Amèrica. 
 

Al següent capítol, un cop definides les estratègies, es procedeix a la creació d'una 

metodologia d'anàlisi base consistent, capaç d'avaluar cadascuna de les diferents 

solucions per poder comparar posteriorment les eficiències entre estratègies 

d'actuació. Per tal de realitzar el posterior procés d'anàlisi de la forma més 

representativa possible, seran creats diferents escenaris possibles que comprendran 

tot un ventall ben extens de situacions d'actuació. 

 

Finalment, al últim bloc de l'estudi, es realitzant tot un conjunt d'anàlisis que ens 

permetran demostrar o no els beneficis que ens aporten la instal·lació de detectors a 

encreuaments aïllats.  
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2. Control semaforitzat d'encreuaments 

 

Un semàfor [1] assigna de forma alternativa la prioritat de pas a cada moviment o 

grup de moviments que conflueixen en la intersecció. La disposició en planta de les 

interseccions semaforitzades pot variar respecte a les interseccions no semaforitzades, 

perquè les interseccions semaforitzades resulten menys exigents pel que fa a la 

perpendicularitat de les trajectòries que es creuen, ja que admeten angles 

d'encreuament molt menors.  
 

 No obstant això, a les interseccions semaforitzades la necessitat d'espai per a 

emmagatzematge de vehicles és crítica. Els semàfors redueixen les possibilitats de xoc 

en angle recte, que sol ser el més perillós, però s'incrementa considerablement la 

possibilitat d'accident per abast. 
 

La instal·lació d’un semàfor en una intersecció depèn del nombre de vehicles que 

accedeixen per cada un dels accessos, el trànsit de vianants, el trànsit d'altres tipus de 

usuaris, ciclistes, nombre i tipologia de accidents, casos excepcionals, entre altres. 
 

Des de un punt de vista tècnic, els semàfors d'una intersecció aïllada poden 

funcionar de dues formes diferents: a temps fixos o amb control actuat.  
 

Es diu que un encreuament semafòric treballa a temps fixos, quan el temps que es 

reparteix per cada accés es repeteix invariablement en el temps. De forma contraria, 

en els encreuaments actuats, el dret de pas ve determinat per la demanda del trànsit 

de cadascuna de les vies mitjançant detectors convenientment instal·lats1. 

 

2.1 Senyals lluminoses a temps fixos 
 

Els reguladors a temps fixos representen monòtonament el que prèviament els hi 

ha estat ordenat, sense tenir en compte variacions de demanda, intensitat, velocitat o 

qualsevol composició que forma el trànsit. 
 

Es pot intervenir en el funcionament d'un regulador a temps fixos modificant d'una 

manera o altra la durada d'alguna de les seves funcions. Així, per exemple, és 

relativament fàcil accelerar o retardar el cicle, o simplement parar-lo en el moment 

adequat per perllongar una de les fases. D'aquesta última manera, el que en realitat es 

té, és una sèrie de programes fixos per a diverses situacions de trànsit típiques i 

previsibles. 

                                                           
1
 També es poden incloure el polsadors quan la demanda es realitzada per un vianant.  
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2.2 Senyals lluminoses amb control actuat 
 

2.2.1 Aspectes globals 
 

Les solucions actuades [1] permeten tenir resposta en temps real, ja sigui a les 

alteracions aleatòries i cícliques de la demanda del trànsit (per vehicles o vianants), o 

per alteracions sistemàtiques que esdevenen al llarg de la vida útil de les solucions.  
 

De fet, l'existència de sistemes mes o menys sofisticats de detecció i classificació de 

la demanada del trànsit fan possible el desenvolupament d'un allargat conjunt de 

d'estratègies de regulació de les senyals lluminoses (de les més simples a les més 

complexes), capaces de donar resposta a certs objectius. Alguns d'aquests, i que seran 

de gran interès a l'estudi realitzat, són:  

 

 Variació en temps real de la duració de les fases depenent del nivell 

momentani de demanda.  
 

 Decisió en temps real sobre la rellevància de la trucada de la determinada 

fase o seqüència de fases.  
 

 Variació dinàmica de prioritat relativa atribuïda a cada corrent de trànsit en 

funció de la seva importància a cada moment.   
 

 Estratègies de minimització dels impactes de congestió a partir del control 

dels fluxos.  
 

 Estratègies de recurs per respostes a situacions de funcionament defectuós 

dels sistemes de recollida d'informació a temps real.  
 

 Control de les velocitats de vehicles propers a l'entrada a l'encreuament. 
 

 Atribuir prioritat a vehicles d’emergència o de transports col·lectius a partir 

de la seva localització a temps real (no analitzat a l'estudi). 
 

Es pot observar que les potencialitats, enumerades anteriorment, proporcionades 

per les solucions actuades aporten molts més avantatges en front a les solucions a 

temps fixos. És aquest un dels objectius marcats en aquest treball, és a dir, veure on 

poden proporcionar millors resultats el sensors. 
 

Les estratègies amb sensors poden ser aplicades de forma aïllada o conjunta 

(segons un conjunt d'interseccions) i podran ser de tipus "semi-actuat" o 

"completament-actuat" depenent de si la informació és obtinguda per una via 

(normalment la menys carregada, via secundària) o per les dues. 
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2.2.2 Estratègies d'actuació  
 

Per poder implementar una estratègia que ens permeti tenir controlat a temps real 

l'encreuament, és precís almenys tenir un sensor capaç de, en un determinat punt del 

trajecte, detectar el pas de vehicles.  De manera que a partir de la quantificació feta de 

la demanda a cada instant, com les duracions de cada cicle de l'encreuament es 

defineixen [2].  

En termes globals, la lògica de variació del temps per fase passa per la definició 

d'un temps mínim (tmin), d'un temps màxim (tmax) i d'un interval d'extensió (ext).  

Començant pel temps mínim, aquest adopta valors normalment entre 8 i 10 

segons, per tal d'assegurar sempre sortides per la via secundària i també per tal de 

respectar els conductors d'aquella corrent de trànsit. No obstant, aquest valor pot 

variar en funció de la localització del sensor relativament a la línia de parada.  

En quan el temps màxim, aquest representa la duració màxima possible que una 

fase pot assolir. Aquest valor es destina a garantir que durant els períodes més 

sobrecarregats no hi hagi situacions d'extensió excessiva de la duració de la fase ja que 

provocaria congestions greus en corrents de trànsit d'altres fases. Numèricament, es 

considerarà aquest valor com el temps per cadascuna de les corrents calculades a 

temps fixos pel mètode Webster.  

Per últim, el temps d'extensió tendeix a ser un valor entre 2 i 5 segons 

(freqüentment 3) que dependrà globalment, pel present estudi, de la estratègia, de les 

posicions escollides pels sensors i, en els casos amb vehicles pesats, del percentatge 

d'aquests.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 2.1 Exemple d'un procés de fixació dinàmica de la duració de les fases [2]. 
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2.2.2.1 Solució semi-actuada amb 1 detector 
 

Degut a la seva simplicitat i fàcil implementació (d'acord amb [2]), aquesta és una 

de les estratègies més comuns i perfectament adequada en encreuaments on les vies 

secundàries mostren una baixa importància en relació al flux de l'eix principal (el qual 

lògicament serà privilegiat).  
 

Mitjançant la col·locació d'un sensor proper a la línia de parada de la via secundària 

(a uns 3m d'aquesta generalment)  pot controlar-se l'activació (Call phase). Al mateix 

temps, la informació recollida pels sensors és també utilitzada per definir la duració 

d’aquesta en funció del número d'extensions que s'hagin dut a terme durant el període 

en verd.  
 

És per això, que durant el temps amb baixes demandes, la duració de la fase 

correspondrà al temps mínim especificat, tmin, (ja que probablement no hi hagi pas de 

vehicles després d'aquest temps per poder estendre la fase) i durant les hores puntes, 

al temps màxim possible, tmax. 

 

La figura següent mostra un esquema de 

l'encreuament amb aquesta estructura de 

localització de sensors i l'heurística amb la qual es 

regeix.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Esquema d'un encreuament amb estratègia 

semi-actuada (esquerra) i la seva corresponent 

heurística de funcionament (dreta) [2]. 
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L'heurística d'aquest mètode, doncs, és relativament simple. Durant la fase A 

(corresponent a la via principal) el temps mínim correspon al temps que seria utilitzat 

si l'encreuament estigués controlat a temps fixos (tmin=tA). Seguidament, i si no hi 

hagués detecció per la via contaria, la via romandria en verd infinitament fins que 

arribés un vehicle de la via secundària a l'encreuament. En cas contrari, és a dir, que hi 

hagués detecció abans de que acabés el temps mínim de la fase A, al arribar a tmin=tA, 

es donaria verd a la fase B. Una fase que romandrà oberta durant un interval de temps 

[tB; tB2] on tB representa un temps mínim predefinit (en general 8-10 segons) i tB2 al 

temps màxim corresponent al temps definit si l'encreuament funcionés a temps fixos. 

 
2.2.2.2 Solució semi-actuada amb 2 detector 

 

Aquesta nova estructura no és més que una evolució de la solució semi-actuada 

anteriorment referida. En aquest cas, a la via secundària se l'hi afegeix un detector 

més, situat a una determinada distància de la línia de parada amb l'objectiu de 

preveure si serà necessari ampliar el temps en verd. Per tant, el sensor més proper a 

l'encreuament només aportarà per aquesta estratègia la informació suficient per 

activar la fase. El segon, com ja s'ha esmentat, en funció de la seva posició (distància a 

l'encreuament), estendrà un temps predeterminat per cada detecció de vehicles.  
 

En quant a l'heurística de l'estratègia, aquesta funciona de la mateixa manera que 

la solució Semi-Actuada amb 1 sensor. L'únic canvi és que l'extensió es produeix pels 

sensors més allunyats de la intersecció.  

 

 

 

 

  

Figura 2.3 Esquema d'un encreuament amb estratègia semi-actuada amb 2 sensors 
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2.2.2.3 Solució totalment actuada 

 

Com s’ha introduït a apartats anteriors, existeixen estratègies en les quals l'usuari 

pot tenir informació a temps real de totes les fases de la intersecció.  
 

El model a utilitzar per les solucions actuades consisteix en ampliar encara més la 

solució semi-actuada amb dos sensors mostrada a l'apartat anterior. A la figura 2.4 es 

representa un esquema d'un encreuament amb estratègia actuada i la següent, figura 

2.5, l'heurística que segueix aquest sistema. 
 

Si considerem com a punt de referència inicial el moment on hi ha l'activació de la 

fase A, aquesta primer romandrà oberta com a mínim durant un temps establert en 

funció de la localització del detector situat a la via principal. Posteriorment poden 

ocorre dues situacions, o hi ha hagut detecció de l'altre via o bé encara no. En cas que 

sí i si l'interval entre vehicles successius (headway) fos menor que un espaiament 

determinat, l'extensió es produiria fins arribar al temps màxim possible (temps fase a 

temps fixos), en cas contrari, és donaria fi a aquesta fase i s'obriria la fase B. Una fase 

que també tindrà sempre un temps mínim en verd i que podria estendre's fins el seu 

temps màxim si l'espaiament entre vehicles successius per aquesta fos més petit que el 

gap permès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.4 Esquema d'un encreuament amb l'estratègia Actuada tipus per l'estudi 
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Figura 2.5 Heurística de funcionament per l'estructura Actuada 
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2.2.2.4 Solució Totalment Actuada: MOVA 

 

 Que és i com funciona MOVA 
 

Microprocessor Optimised Vehicle Actuation [3][4], també anomenat MOVA, és 

una estratègia de control de trànsit en interseccions regulades per senyals lluminoses 

més reconegudes i utilitzades arreu del món. Mitjançant algoritmes de recollida 

d'informació per sensors situats estratègicament a l'encreuament, aquest sistema pot 

arribar a funcionar de dues maneres per tal d'aportar l'estratègia més adequada a cada 

moment.  

 

Una de les grans peculiaritats de les solucions MOVA és que aquest en funció de 

l'estat de l'encreuament pot treballar de dues formes diferents. Per una part, la més 

corrent, on l'encreuament no es troba sobrecarregat, MOVA opera amb l'objectiu de 

reduir les demores mitges del sistema. No obstant, si l'encreuament es comencés a 

sobrecarregar, el sistema canviaria l'estratègia per una que maximitzés la capacitat de 

la intersecció (generalment prioritzant el corrent més demandat).   

 

 Localització dels detectors  
 

Idealment, com es mostra a la figura 2.6, un dels detectors és situa a uns 8 segons 

(anomenat IN-Detector) i l'altre a 3.5 segons de la línia de parada (X-Detector). MOVA 

estima aquest segons en funció de la velocitat de creuer dels vehicles, representada 

per la velocitat percentil 15 dels vehicles una vegada acaba la cua provocada per les 

senyals.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Localització dels detectors a l'estratègia Totalment Actuada MOVA 
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 Principis de funcionament2
 

 

Per explicar com treballa MOVA, es focalitza l'estudi en una direcció, fase B, 

marcada en vermell a la figura 7. A la dreta de la imatge són representats dos 

detectors anomenats X-detector i IN-detector respectivament, tal i com s'introdueixen 

a l'apartat anterior. Per definir l'heurística d'aquesta estratègia primer ha  de ser 

explicat el funcionament de cadascun i les accions que duen a terme.  
 

El primer, X-detector, és principalment utilitzat per calcular el temps mínim en verd 

per a cada fase. Normalment, aquest temps és l’estimat per deixar que tots els vehicles 

que romanen a la cua, entre la línia de parada i el detector, puguin abandonar 

satisfactòriament l'encreuament. És per això que el temps inicial de la fase B, B1, estarà 

delimitat per tNC, on tNC representa el temps necessari per deixar pas als N vehicles que 

es troben a la cua generada entre el semàfor i el detector X per que abandonin el 

sistema.  
 

Un cop finalitzat el temps mínim, el trànsit hauria de moure's lliurament aigües 

amunt del X-detector per que s'acabés el temps en verd de la fase en actuació. 

Examinant el valor del gap3 entre vehicles successius al IN-detector,  MOVA defineix el 

grau de saturació que pateix l'encreuament i fins que no es considera acabada la 

saturació no tanca la fase.   

 

 

 

 

                                                           
2
 El principis de funcionament de MOVA no són públicament representats. És per això, que es pretén fer 

una estimació dels seus criteris de funcionament (incloent l'heurística) a partir de recerca bibliogràfica.     
3
 MOVA treballa amb gap, que correspon al temps que triga un sensor en perdre la senyal pel pas d'un 

vehicle fins l'activació d'aquest per l'arribada d'un altre. 

Fase B 

Figura 2.7 Intersecció isolada amb dispositiu MOVA 

   IN- 3             X-3 

    X-4            IN-4 
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Figura 2.8 Heurística de funcionament de les solucions actuades MOVA  
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2.3.2.5 Solució Totalment Actuada: FHWA 

 

 Que és i FHWA 
 

Federal HighWay Administration, FHWA, és una agència del Departament de 

Transports dels Estats Units d'Amèrica que dóna suport als governs estatals i locals al 

disseny, construcció i manteniment dels sistemes d'autopistes nacionals. En aquest 

apartat es defineixen algunes de les metodologies de senyalització actuada en 

encreuaments que duen a terme als EUA.  

 

 Principis de funcionament4 
 

Per determinar els principis de funcionament de les solucions proporcionades per 

FHWA (informació extreta de [5] [6]), s’analitza com és feta la repartició en verd per a 

cadascuna de les fases. Per precisar-ho s’estudien el temps de verd mínim i màxim sota 

els quals treballa l'encreuament i els paràmetres d'actuació, com el temps d'extensió 

(o com és anomenat per FHWA, passage time). 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 A partir de la recerca bibliogràfica referida a les solucions aportades per l'agència americana FHWA, es 

realitza una estimació dels principis de funcionament i de la seva heurística.  

Figura 2.9 Paràmetres de FHWA que defineixen la durada d'una fase (extret de [6]) 
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A) PARÀMETRES BASE  
 

Temps mínim en verd per tal de satisfer l'expectació del conductor: la duració 

corresponent al temps mínim necessari per tal de satisfer l'expectació dels conductors 

varia segons l'opinió del dissenyadors de l'estratègia. Alguns especialistes raonen la 

necessitat de donar 15 segons o més com a temps mínim a interseccions; altres 

utilitzarien tan sols 2 segons.  
 

No obstant, si el temps mínim és col·locat amb temps baixos, aquest no respectaria 

les expectacions del conductor; per contra, temps massa alts fan perdre eficiència al 

sistema. FHWA representa en una taula els temps mínims desitjats en funció del tipus 

de via: 
 

Tipus de 

moviment 
Tipus de via 

Temps mínim en verd per tal de 

satisfer l'expectació del conductor 

Endavant 

Carretera (velocitat límit > 64km/h) 10 a 15s 

Carretera (velocitat límit < 64km/h) 7 a 15s 

Via secundària 4 a 10s 

Driveway, vies locals 2 a 10s 

Gir esquerra Qualsevol 2 a 5s 

 

 

Temps mínim en verd per tal de netejar les cues: la duració del temps mínim en 

verd també pot ser influenciada per la localització del detector. Aquest valor és 

necessari tenir en compte a les situacions on una via té un o més detectors però cap 

d'ells a la línia de parada. En aquest cas, és necessari determinar un interval mínim de 

temps per tal de netejar la cua creada durant el temps en vermell.  

 

Distància entre la línia de parada i el detector 

més proper [ft] 

Temps mínim necessari per netejar la cua 

creada durant el temps en vermell (Gq)  

0 a 25 ≅ (0-8m) 5s 

26 a 60 ≅ (8-16m) 7s 

51 a 75 ≅ (16-24m) 9s 

76 a 100 ≅ (24-32m) 11s 

101 a 125 ≅ (32-40m) 13s 

126 a 150 ≅ (38-46m) 15s 

 

 

  

Taula 2.2 Temps mínims necessaris per netejar la cua creada durant el temps en vermell 

Taula 2.1 Temps mínims necessaris per tal de satisfer l'expectació dels conductors 
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Temps màxim en verd: representa la màxima quantitat de temps en verd que pot 

ser expressat contínuament per una fase. S'utilitza principalment per limitar les 

demores per altres vies de la intersecció. A més, protegeix contra llargs temps en verd 

per causa d'una demanda contínua o degut a detectors trencats.  
 

L'ideal seria que no s'aconseguís el temps màxim en verd perquè en aquest cas el 

sistema de detecció hauria trobat un gap massa extens entre vehicles consecutius i 

hauria posat fi a la fase, però si hi ha extensions contínues per al servei i una crida en 

una o més fases en conflicte, el paràmetre verd màxim eventualment acabarà la fase. 

Un verd màxim massa llarg pot donar lloc a la pèrdua de temps en la intersecció, en 

canvi, si el seu valor és massa curt la capacitat de fase pot ser inadequada per a la 

demanda de trànsit, i alguns vehicles romandrien sense servei al final de l'interval de 

verd. Alguns exemples tipus utilitzats pels sistemes FHWA són representats a la taula 

següent: 

 

 

 

Un altre mètode requereix el coneixement de la durada del cicle, o una estimació 

del seu valor mitjà per a l'operació accionada. Si es coneix la longitud del cicle, a 

continuació, l'ajust màxim de verd per a una fase del senyal es pot obtenir a partir de 

la Taula 5-6. 

Intensitat 
de la via 

(veh/hr/via) 

Temps de cicle, s 

50 60 70 80 90 100 110 120 

Màxim temps en verd (Gmax), s 

100 15 15 15 15 15 15 15 15 

200 15 15 15 15 16 18 19 21 

300 15 16 19 21 24 26 29 31 

400 18 21 24 28 31 34 38 41 

500 22 26 30 34 39 43 47 51 

600 26 31 36 41 46 51 56 61 

700 30 36 42 48 54 59 65 71 

800 34 41 48 54 61 68 74 81 

Tipus de 

moviment 
Tipus de via 

Temps mínim en verd per tal de 

satisfer l'expectació del conductor 

Endavant 

Carretera (velocitat límit > 64km/h) 50 a 70s 

Carretera (velocitat límit < 64km/h) 40 a 60s 

Via secundària 30 a 50s 

Driveway, vies locals 20 a 40s 

Gir esquerra Qualsevol 15 a 30s 

Taula 2.3 Exemples de temps màxims adoptats segons el tipus de via i moviment 

Taula 2.4 Temps en verd màxims en funció del temps de cicle i la intensitat de la via 
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B) PARÀMETRES D'ACTUACIÓ  

 

Passage time: també anomenat com temps d'extensió, és utilitzat pel sistema amb 

l'objectiu d'estendre l'interval en verd. Aquest paràmetre amplia el verd de la fase per 

a cada vehicle que activa el detector fins arribar al màxim verd possible.  

El temps de pas adequat que s'utilitza depèn de moltes consideracions, algunes 

d’aquestes són el tipus i nombre de zones de detecció per carril, ubicació, mode i 

longitud de cada zona de detecció, velocitat d'aproximació, etc, entre d’altres. 

Idealment, el disseny de la detecció està establert i el temps de pas decidit a 

assegurar-se que el sistema proporciona un servei eficient. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definits doncs alguns dels aspectes més determinants de la metodologia FHWA, es 

precedeix a representar l'heurística de funcionament interpretada, realitzada a partir 

de la recerca bibliogràfica.  

Figura 2.10 Aplicació de les extensions (passage time) per FHWA (extret de [6]) 
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Figura 2.11 Heurística de funcionament de les solucions actuades FHWA 
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3. Metodologia d'anàlisi   
 

Introduïdes les estratègies d'actuació d'aquest estudi utilitzades en intercessions 

semaforitzades, es precedeix a inserir els conceptes que permeten crear una 

metodologia d'anàlisi capaç d'avaluar cadascuna de les solucions per tal de poder 

comparar l'eficiència relativa de cadascuna d'elles.   

 

3.1 Estructura d'anàlisi 
 

L'objectiu principal a l'hora de testar l'eficiència de les estratègies semi-actuades i 

actuades és definir inicialment les bases que ens puguin crear escenaris ho més 

representatius possibles. Es considera un escenari el conjunt d'eines que ens permeten 

modelar els diferents anàlisis per avaluar les actuacions. I, representatius, com una 

necessitat per tal d'acreditar la verificabilitat dels resultats efectuats al present estudi.  

Els instruments que ens permeten dur a terme el treball han d'estar ben 

estructurats i definits per tal de realitzar-los de forma successiva i sistemàtica. A més, 

és de gran importància definir l'eina informàtica que ens permet avaluar amb rigor tots 

els processos efectuats.  
 

Categoritzant el problema a nivell microscòpic, degut a la necessitat de conèixer 

amb precisió tot un conjunt de dades per vehicles independents, el software que es 

considera adequat correspon a Aimsun, el programa que s’introdueix a continuació, 

especificant tota la sèrie de processos necessaris pel calibratge correcte d'aquests.  
 

Seguidament, es defineix la lògica de construcció d'escenaris on són 

caracteritzades les geometries de les interseccions, anomenades amb el terme anglès 

Layout, la intensitat horària de vehicles que suporta aquest per cadascuna de les 

entrades i definir la composició del trànsit del nostre estudi.  
 

Per últim, però no per això menys important, seran descrits els dominis dels 

paràmetres que caracteritzaran les solucions analitzades a temps fixos, amb la 

descripció del mètode de dimensionament de l'encreuament [Webster, 1958],  i amb 

solucions actuades, per tal de descriure com seran avaluats mitjançant el software 

Aimsun.  
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3.2 Microsimulació com a eina d'estudi 
 

3.2.1 Presentació del programa AIMSUN 
 

Com s'ha referit anteriorment, el rendiment de les diferents estratègies d'actuació 

ha estat avaluat mitjançant anàlisis de microsimulació. L'eina que ens permetrà 

realitzar-ho és el programa AIMSUN, una software de transport integrat, desenvolupat 

i comercialitzat per TSS - Transport Simulation Systems. 
 

A més de permetre simulacions dinàmiques microscòpiques, el programa també 

pot treballar a nivells més macro fent front a qualsevol xarxa possible de trànsit, com 

xarxes urbanes, autopistes, autovies, carreteres de circumval·lació, avingudes i 

qualsevol combinació d'aquestes, sent així una eina de gran ajuda per la enginyeria del 

transport a l'hora de dissenyar i avaluar sistemes de trànsit.  
 

  Addicionalment, en relació a l’apartat més important per aquest estudi, Aimsun 

ha demostrat ser una eina eficient a l'hora de testar nous sistemes de control de 

trànsit i politiques de gestió, basades tant en les tecnologies tradicionals o com en la 

implementació de sistemes de transports intel·ligents. És aquest el motiu per el qual és 

considera un sistema eficient d'avaluació de l'estudi pertinent.  
 

Focalitzant en l'anàlisi microscòpic, el simulador segueix contínuament el 

comportament de cadascun dels vehicles de la xarxa modelada [7].  A més, durant tota 

la simulació, s'analitza la conducta dels elements variables amb el temps (com vehicles 

o detectors) amb períodes de temps curts anomenats "Simulation Step". Com es veurà 

en apartats pròxims la definició d'aquest valor alterarà la precisió dels nostres 

resultats, sent per tant un paràmetre necessari d'anàlisi.  

No deixant de banda la microsimulació, el sistema ens proporciona un model molt 

detallat de la xarxa de trànsit, on es distingeixen tota classe de paràmetres que hauran 

de ser calibrats d'acord als nostres requisits.  

 

Així doncs, en els següents apartats del capítol 3, metodologia d'anàlisi,  seran 

minuciosament mostrats tots els paràmetres que hauran de ser introduïts al software 

per tal de reproduir de la forma més realista possible els nostres resultats.  
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3.2.2 Calibratge del model 
 

S'ha referit anteriorment la sensibilitat que el programa té a tota una sèrie de 

paràmetres que rodegen una simulació. És per això que abans de realitzar-les s'ha de 

fer un bon calibratge i conèixer adequadament el funcionament de totes i cadascuna 

de les variables. 

A continuació són introduïts els diferents atributs que ens permeten calibrar de forma 

correcta el nostre sistema. 

 

3.2.2.1 Atributs geomètrics i operacionals  

 

Un model de xarxa de trànsit d'Aimsun es correspon a un conjunt de seccions 

(enllaços d'un sol sentit, links) connectats entre sí a través de nodes (interseccions), 

que poden enllaçar diferents característiques del trànsit.  
 

L'escenari d'aquest estudi va ser dissenyat amb les següents dades i simplificacions: 
 

 A l'encreuament no hi ha la possibilitat de gir. Els trajectes de tots els vehicles 

romanen sempre amb el mateix sentit i direcció  
 

 El límit de velocitat és contant al llarg de tot el sistema i amb un valor de 

50km/h. No obstant, existeix la possibilitat de que els vehicles superin aquest 

valor. 
 

 Per cada carril aigües avall de l'encreuament és consideren aproximadament 

500m de via per tal d’evitar la creació de cues virtuals en els casos en que el 

sistema pugui sobresaturar-se. 
 

 Inexistència de vianants en el sistema. 

 

3.2.2.2 Atributs als vehicles 

 

Aquests paràmetres es defineixen segons el tipus de vehicle utilitzat al sistema. 

Com es veurà més detalladament a l'apartat "Composició del trànsit" només 

treballarem amb vehicles lleugers i vehicles pesats. Aimsun permet no només definir 

els valors mitjans dels atributs que defineix cada tipus de transport, sinó que també la 

desviació de cadascun, definint valors mínims i màxims. Les característiques particulars 

per cada vehicles es mostregen segons una distribució normal truncada.  A l'Annex 1 

són representats els atributs corresponent a cada vehicle.  
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3.2.2.3 Comportament conductors 
 

Un altre factor a tenir en compte és el temps de reacció de cada conductor a 

diferents situacions que poden ocorre al llarg del trajecte.  
 

 Temps de reacció: és el temps que triga un conductor per reaccionar als canvis 

de velocitat en el vehicles precedents. Aquest valor pot adoptar un valor fix, on 

seria igual a tots els vehicles, o variable en el temps, on seguiria una funció de 

probabilitat discreta per a cada tipus de vehicle.  
 

 Temps de reacció a senyals lluminoses: representa el temps que triga un 

conductor en reaccionar-hi a un canvi en la respectiva llum de trànsit. Només el 

primer vehicle a la cua del semàfor es veu afectat per aquest temps de reacció. 

Els altres vehicles funcionaran segons el temps de reacció normal. Novament, 

aquest temps pot adoptar valors fix o variables, on per aquest últim seguiria un 

funció normal de probabilitat.  
 

Per ambdós casos, s’ha arribat a la conclusió d’utilitzar el valor predefinit pel 

sistema Aimsun per tal de fer un estudi més global, ja que aquest valor pot variar  molt 

si canviem de territori, zona o país. Finalment, el valor adoptat pel temps de reacció 

normal és de 0.75 segons i 1.35 segons pel temps de reacció a senyals lluminoses.  A 

l'Annex 2 es mostra l'input necessari al programa Aimsun per determinar el valor.   

 

3.2.2.4 Simulation Step 
 

Segons Aimsun [7], el Simulation Step, Δt, correspon a l'interval de temps 

d'actualització dels sistema, anomenat també com "cycle". Per a cada pas de 

simulació, l'estat de tots els elements del sistema s'actualitzen (com el número de 

vehicles, headways entre ells, o els canvis de les llums de trànsit entre altres). 
 

El domini d'aquest valor correspon entre 0,1 i 1 segons. Quan més petit sigui 

aquest valor els resultats tindran una precisió més elevada (ja que la recollida de dades 

serà en intervals de temps més reduïts), tot i que, com intuïtivament es pot imaginar, 

el temps de simulació augmenta considerablement.  
 

Per tal d'escollir l'òptim, també s'ha de tenir en compte la proporcionalitat que 

requereix aquest valor amb el temps de reacció anteriorment definit, una 

proporcionalitat de la forma:  
 

n· Δt = Reaction Time 
 

n - correspon a un número enter 
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Tenint en compte que Reaction Time = 0.75s per al present estudi, el  Simulation 

Step, Δt, pot assumir tres valors: 0.25; 0.5 o 0.75s.  

Atenent a la necessitat de crear simulacions amb dades precises, el valor escollit 

serà el corresponent a 0.25 segons, que mostra un temps d'anàlisi considerablement 

major a la resta, però dins d'uns valors considerats admissibles.  

 

3.2.2.5 Generació del trànsit 
 

Es considera el terme generació de trànsit, o traffic generation, com la forma 

estadística que tenen els vehicles d'entrar al sistema. Basant-se en l'interval creat 

entre dos cotxes consecutius, headway5, Aimsun pot introduir diferents models 

matemàtics que ens permeten definir el patró d'entrades dels vehicles. Entre ells 

podem trobar distribucions exponencials, uniformes, normals, constants o mètodes 

propis del sistema com l'anomenat ASAP (as soon as possible) o l'External.    
 

Com l'estudi es troba a un encreuament aïllats, les entrades de vehicles no venen 

condicionades per cap objecte aigües avall de la intersecció. És per això que es 

pretenen definir les entrades dels automòbils el més arbitraries possibles, d'aquí 

l'escolla d'una generació de trànsit regulada per una distribució exponencial.   
 

A l'Annex 3 es mostra la gràfica de la distribució exponencial i el principi de 

funcionament que Aimsun utilitza per determinar el headway (t).   

 

3.2.3 Indicadors d'avaluació 
 

Per tal de avaluar l'eficiència de cada una de les estratègies és necessari utilitzar un 

indicador que ens permeti plasmar els resultats obtinguts sota un mateix patró i 

posteriorment comparar l'eficiència de cada estratègia.   
 

Aimsun proporciona indicadors propis per tal d’avaluar els resultats de forma 

directe, segons indicadors de densitat, flux, velocitat mitja, demores, dimensió de les 

files, consums, etc. 
 

Inicialment l'indicador previst d'estudi corresponia a les demores que el programa 

Aimsun proporciona directament.  No obstant, aquesta proposta no va ser duta a 

terme degut a que tenia en compte la dimensió geomètrica de l'encreuament, és a dir, 

quantificava el quilometratge que cada vehicle duia a terme.  

 

                                                           
5
 Considerant el headway, segons l'HCM 2010, com la distancia mesurada entre el frontal d'un vehicle i 

el frontal del cotxe consecutiu.  
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Per tant, per poder dur a terme un estudi on l'indicador d'avaluació fos la demora 

mitjana per vehicle, independentment de la distancia recorreguda per aquest, es 

procedí a la conjugació de diferents indicadors proporcionats per Aimsun: 
 

Demora mitja � sveh� = Demora mitja � skm� ·  Distància recorreguda �km�Vehicles simulats �veh�  

 

on:  
 

 Demora mitja [s/veh]; representa el nostre indicador d'avaluació final. Indica el 

temps perdut a l'encreuament per cadascuns dels vehicles als quals se'ls dóna 

servei.  

 Demora mitja [s/km]; proporcionat pel programa Aimsun. Indica el temps perdut 

per quilòmetre del sistema.  

 Distància recorreguda [km]; proporcionat pel programa Aimsun. Indica els 

quilòmetres totals fets pel conjunt de vehicles que han passat pel sistema.  

 Vehicles simulats [veh]; proporcionat pel programa Aimsun. Quantifica el número 

de vehicles que han abandonat. 
 

3.2.4 Número de replicacions 
 

A l'hora de realitzar l'experiment és de gran importància determinar el número de 

replicacions que l'estudi tindrà. Podem considerar una replicació [7] com un sol cas 

aleatori el qual aportarà dades al conjunt de resultats obtinguts del muntant de 

replicacions.  

Cada replicació està generada per una seed (llavor) que aporten l'aleatorietat de 

cadascun dels paràmetres que pertanyen a una simulació. Serà important doncs, que 

per comparar l'eficiència dels resultats de cada estratègia les seeds siguin sempre les 

mateixes.  
 

Quan major sigui el mostreig, és a dir, més replicacions siguin analitzades, millor 

precisió dels resultats, ja que tindrem un ventall més extens de casos d'estudi.  En 

contraposició a l'augment, el programa trigarà més temps en analitzar tot el conjunt 

de resultats. És per això, que es buscarà un cas òptim on el resultats siguin precisos 

però el programa no demori massa temps en calcular.   
 

Per dur a terme aquest anàlisi s'introdueix al programa un encreuament qualsevol 

sota una lògica d'actuació i es pretén calcular la demora mitja [s/veh].  Aquest 

procediment es farà inicialment per només una seed (replicació) i seguidament per 5, 

10, 20, 30 i 100, augmentant així la precisió de l'estudi.  
 

Els resultats es mostren al següent gràfic (3.1):  
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Gràfic 3.1 Resultats de l'estudi realitzat per la determinació del número òptim de seeds necessàries per les simulacions d'anàlisi 
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Considerant com a referència els resultats6 deguts a l'anàlisi amb 100 seeds (que 

anomenarem solució base), s’observa com amb l'augment de la precisió, els resultats 

comencen a adoptar la forma referent.  
 

Inicialment, amb una sola seed, es pot observar les grans variacions respecte la 

solució base i com els resultats discrepen enormement d'aquesta. Amb cinc, tot i que 

desapareixen les fluctuacions tan accentuades mostrades al cas anterior, encara 

existeixen desviacions locals que impedeixen acreditar la certesa d'aquests.  
 

No es fins que  són requerides 20 seeds, que la forma de la gràfica adopta el perfil 

de la solució base. Tot i així, en algunes zones es pot observar que el valor absolut de la 

demora s'allunya de la solució base. És per tal de millorar aquest factor, que 

s'introdueix l’opció de reproduir les simulacions amb 30 seeds cadascuna. Tot i tenir 

temps de simulació elevats, aquest es consideraran raonables i eficients per tal 

d'avaluar les estratègies d'actuació de l'actual estudi.  

 

  

                                                           
6
 A l'Annex 4 es mostren els resultats en format taula i un estudi sobre l'error relatiu obtingut per a 

cadascuna de les situacions d'estudi 
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Figura 3.1 Representació 

esquemàtica en planta del 

Layout 1 

3.3 Construcció d'escenaris 
 

3.3.1 Introducció / Lògica: 
 

La construcció d'escenaris es fa sota la lògica d’intentar reproduir a l'estudi 

situacions el més representatives possibles.  Per fer-ho, primer es partirà de la base de 

diferents dissenys de l'encreuament, anomenats Layouts, on es pretén buscar 

estructures corrents en típiques interseccions regulades per senyals lluminoses. 

Sobre aquestes, s'ha de regular el trànsit que circula per cada via, definint així la 

demanda que cada entrada de la intersecció rebrà per a cada instant de la simulació, 

incloent-hi la definició d'un perfil de demanda, la repartició direccional per a cada 

entrada a l'encreuament i la composició del trànsit.  

A més, per abastar encara més casos representatius d'estudi, en funció de les 

característiques de cada via, taxa de saturació i capacitat, es definiran diferents nivells 

d'actuació sobre aquestes, és a dir, es pretén avaluar per a casos on l'encreuament es 

trobi sobre situacions de lliure moviment i també d'embús.  

 

3.3.2 Layouts 
 

L'estructura geomètrica de l'encreuament és un dels aspectes base a l'hora de 

construir l'escenari de l'estudi. És per això que s'ha o s'han de definir layouts on testar 

l'eficiència i la localització física dels detectors.   

Pel present estudi es vol analitzar les solucions sobre els tres següents escenaris: 
 

 Layout 1 
 

El primer dels Layouts mostrats representa l'encreuament més simple possible. En 

aquest, s'intersequen dues corrents de trànsit perpendiculars (A i B) creant enmig un 

encreuament regulat mitjançant senyals semafòriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase A 

Fase B 
Línia de parada 

(Stop Line) 
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Figura 3.3 Representació esquemàtica en planta del Layout 3 

 

Figura 3.2 Representació 

esquemàtica en planta del Layout 2 

 Layout 2 
 

En aquest cas trobem fluxos 

de trànsit en ambdós sentits i 

ambdues direccions. Únicament 

es tracta d’un cas més complex 

que l'anterior on igualment es 

distingiran dues corrents 

diferents de moviments i de 

control regulat per senyals 

lluminoses (fase A i fase B).  En 

quant a la localització dels 

sensors seran instal·lats en 

ambdues entrades per cada fase.  

 

 Layout 3 
 

L'últim Layout d'estudi considera  una de les entrades, corresponent a la fase A, 

amb dues vies d'accés a l'encreuament.  Sobre aquesta, el vehicles intentaran circular 

sempre per la dreta, no obstant, si fos necessari avançar un vehicle, podrien utilitzar, 

sempre que fos possible, la via de l'esquerra per realitzar el moviment.   

 

 

 

 

  

Fase B 

Fase A 

Fase A 

Fase A 

Fase B 

Fase B 
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3.3.3 Demanda 
 

3.3.3.1 Perfil de demanda 

 

Anomenarem demanda de trànsit a la previsió del nombre de vehicles que passen 

a través d'una secció fixa d'una carretera per unitat de temps. 

Per determinar aquesta es precís definir primer un perfil de demanda. Pel present 

estudi, es pretén utilitzar com a base un període de 3 hores situades entre les 7:00h i 

les 10:00h del matí. Tot i que es podria considerar un perfil de demanda constant 

durant aquest tram, es preveuen fluctuacions de la intensitat de vehicles per tal de 

simular casos reals on, en funció de l'hora del dia un tram, es troba més congestionat o 

més lliure de trànsit (basat a partir de [8]). Aquestes variacions seran definides a partir 

de diferents intervals de 15 minuts fent així un total de 12 per al conjunt de la 

simulació. És aquest un dels factor primordials, que permetrà veure com varia 

l'eficiència dels detectors en funció de la demanda a la que és sotmesa l'encreuament.  
  

A partir de diferents patrons d’intensitat obtinguts en diferents trams a la ciutat de 

Coimbra, Portugal, va ser creat un perfil base pel present projecte. 
  

El perfil de demanda obtingut és el següent: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gràfic 3.2 Perfil de demanda d'anàlisi pel present estudi 
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Primer de tot, com es pot observar, el primer període del perfil no correspon a un 

tram horari determinat del dia. Aquest anomenat Warm-up és un paràmetre d'Aimsun 

que ens permet trobar el sistema amb circulació de vehicles tot començant la 

simulació. En altres paraules, si a les simulacions no fos definit aquest paràmetres (ni 

qualsevol estat inicial a partir de la funció complementaria d'Aimsun: Initial State) el 

sistema per l'instant zero, es trobaria totalment lliure de vehicles. Com això no 

reflecteix la realitat, aquest Warm-Up reprodueix durant un temps t els primers t 

minuts del perfil de demanda introduït al sistema (semblant a un efecte mirall) sense 

que siguin tinguts en compte els efectes que pugin ocorre en aquest període de temps. 

A l'Annex 5 és mostren imatges de l'encreuament al instant inicial aplicant un Warm-

Up de 15 minuts i sense.  
 

En quant a la forma pròpia del perfil, aquesta està condicionada per la hora de 

major demanda, l'hora punta, i la resta d'intervals es troba en percentatge respecte 

aquesta. Com es veurà en pròxims capítols, la taxa de saturació de l'encreuament 

vindrà definida en funció d'aquest interval màxim, al igual que els càlculs de Webster 

per definir el temps de cicle i verd per a cada fase. 

 

 

3.3.3.2 Repartició direccional 
 

Considerarem la repartició direccional d'un encreuament com el percentatge de 

vehicles que entren al sistema per cada una de les direccions. Generalment als 

encreuaments, una de les vies es troba més carregada que l'altre, és a dir, durant el 

dia, o un període del dia, hi haurà una repartició diferencial de vehicles entre elles. Per 

tal de realitzar un estudi amb dades el més representatives possibles es consideren 

tres diferents casos de repartició direccional:  
 

Repartició 50-50%: on el número de vehicles durant el període de simulació per 

ambdues vies es aproximadament el mateix. 
 

Repartició 70-30%: on una de les vies, principal, rep un major número de vehicles 

que l'altre. En aquesta, la via secundària, seran instal·lats els detectors per les 

estratègies semi-actuades.  
 

Repartició 90-10%: on una de les vies rep clarament un trànsit de vehicles major 

que l'altre. Novament, a la via secundària, seran instal·lats els detectors per les 

estratègies semi-actuades. 
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Figura 3.4 Esquema per obtenir la capacitat global de l'encreuament (Q) 

 

3.3.3.3 Capacitat i taxa de saturació 

 

Segons l'Highway Capacity Manual (2010), la capacitat es defineix com el nombre 

màxim de  vehicles que travessen un punt o un segment uniforme d'un carril o calçada 

durant un període de temps determinat.  

Per altra banda, defineix la taxa de saturació com la intensitat de vehicles que un 

encreuament rebrà en funció de la capacitat. A més, l'estudi serà realitzat per a 

diferents taxes de saturació per tal de representar l'eficiència de les estratègies, és per 

això, la necessitat de determinar la capacitat global de l'encreuament de simulació. 
 

L'objectiu doncs, consisteix en determinar la capacitat de les vies creades al 

programa Aimsun. Addicionalment, aprofitant l'anàlisi, serà calculat el flux de saturació 

(s) de cascuna de les entrades a l'encreuament7. 

 

A) ESTIMACIÓ DE LA CAPACITAT DE LES VIES CREADES A AIMSUN 
 

Per tal de obtenir la capacitat de les vies al programa Aimsun es pretén, pel Layout 

1 (i posteriorment de forma anàloga pel 3)8, comptar, mitjançant la instal·lació de 

detectors, el número de vehicles que abandonen l'encreuament en un temps 

determinat en condicions de sobresaturació del sistema.    

Suposant el següent encreuament: 

 

  

                                                           
7
 El flux de saturació, s, podria ser calculat a partir de la fórmula aportada per l'HCM: � = 1900 !" · !# · !$ · !% · !& · !'  

8
 El Layout 2 no és necessari avaluar degut a que la capacitat de cadascuna de les vies d'entrada és igual 

a la calculada al 1.  

(SR) ; (x·q) 

[(1-x)·q] 

(k·SR) 

on: 

SR - correspon al flux de 

saturació de cadascuna de les 

entrades de l'encreuament.  

k - diferencial de flux de 

saturació entre les vies.  

q - flux d'arribades  

x - repartició direccional entre 

les dues vies. 
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És calcularà la capacitat del sistema en funció de les variables SR, k, q i x per tal de, 

per a cada cas d'estudi, estimar el valor de la capacitat que les vies creades a Aimsun 

proporcionen.  
 

Aquests valors seran obtinguts a partir de diferents tests realitzats al programa 

Aimsun.   
 

El procediment de càlcul es regeix a partir de Webster [1958]. Es calcula primer les 

carreges de les fases (yi = qi/si): 
 () =  *)�) =  + · *,-          ;      (/ =  */�/ =  (1 − +) · *3 · ,-      
 

 

4 =  5 (6 =  + · *,- + (1 − +) · *3 · ,- =  �3 · + + (1 − +)�3 · ,- · * 

 

Seguidament el verd útil de les fases (gi = (yi/Y) · (C-T)): 
 

 

8) =   + · *,-4 · (9 − :)      ;      8/ =  (1 − +) · *3 · ,-  4 · (9 − :)   
 

8) =   +,-+,- + (1 − +)3 · ,-
· (9 − :)      ;      8/ =  (1 − +)3 · ,-  +,- + (1 − +)3 · ,-

· (9 − :)   
 

 

Per últim la capacitat global dels moviments crítics (Q = ΣQi = Σ [(gi/C)·Si]) 
 ; =   �)9 · 8)  + 3 · ,-9  · 8/  ;  
 

; =   <�-9 · (9 − :) · +,-+,- + (1 − +)3 · ,-
= ·  + <3 · ,-9  · (9 − :) · (1 − +)3 · ,-  +,- + (1 − +)3 · ,-

= 

 

 

; =   <9 − >2 + @5 + B%CD9 · 1+,- + (1 − +)3 · ,-
= 
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Gràfic 3.3 Exemple, per un escenari qualsevol, de l'ús de la taxa de saturació al present estudi 

 

110% respecte la capacitat (a l'hora punta) 

75% 

on, a més de les variables enunciades amb la figura 3.4, tenim que:  
 

yi - índex de càrrega de la fase i  

ycj - índex de càrrega de la corrent de trànsit j 

Y - índex de càrrega de l'encreuament 

gi - representa la duració del temps en verd per a la fase i 

L  = temps perdut en el cicle  (10 segons) 

C - duració del cicle  

tp - temps perdut per fase per qüestions d'arrencada inicial dels vehicles  
 

B) RESULTATS OBTINGUTS 
 

A partir de tot un conjunt d'anàlisis s’obtenen els següents valors: 
 

  Cicle (s) s (pcu) tp (s) x k 

0% vehicles pesats 120 2046 0.7 

valors variables 10% vehicles pesats 120 1870 1.2 

20% vehicles pesats 120 1795 1.3 

 
 

C) DEFINICIÓ DE LES TAXES DE SATURACIÓ D'ESTUDI 
 

Estimada la capacitat en funció dels paràmetres ajustats es defineixen dos taxes de 

saturació possibles pel cas d'estudi, 75% i 110%. Per al primer cas, amb 75%, mai serà 

superada la capacitat de l'encreuament, per contra, amb 110% en alguns períodes, la 

intensitat d'entrada de vehicles pot superar la capacitat de la via produint situacions 

d'embús. Es mostra a la figura següent aquest aspecte:  

  

Taula 3.1 Valors obtinguts en el procés d'estimació de la capacitat 



 Treball Final de Grau 
Carles Illera López 

Anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades 33 

 

3.3.3.4 Composició del trànsit 

 

A més de conèixer el nombre total de vehicles que passen per una carretera, 

també interessa saber quina classe d'aquests circulen per ella. Per aquesta raó al 

realitzar els aforaments es classifiquen els vehicles registrats en diverses categories.  
 

En aquest treball se separaran els vehicles en lleugers i en pesats que, en general, 

formen la major part del trànsit (ja que obviem el comportament de les motocicles, 

bicicletes i altres transports de menor ús).  
 

Com amb la repartició direccional, per tal de realitzar un estudi amb dades el més 

representatives possibles, es consideren tres diferents casos de repartició lleugers-

pesats: 
 

100% vehicles lleugers: a l'encreuament es menysprea la presència de vehicles 

pesats com camions, camionetes o busos.  
 

90% vehicles lleugers - 10% vehicles pesats 
 

80% vehicles lleugers - 20% vehicles pesats 
 

Per a les situacions on tenim vehicles pesats, per determinar la quantitat de 

vehicles que hauran de ser inclosos a l'estudi es tindrà en compte la següent fórmula:  
 EFℎ. BIBJK� �LMNℎ �  =   EFℎ. KKFN8FO� PQFℎℎ R + STUV. UWXYZ[\è^_Y[ · EFℎ. LF�JB� PQFℎℎ R 

 

A) DEFINICIÓ DEL COEFICIENT D'EQUIVALÈNCIA  

 

Suposant un sistema inicial on es trobin vehicles lleugers i pesats interaccionant 

entre ells, el coeficient d'equivalència ens permet crear una nova disposició del trànsit 

sobre la qual es troba només una classe de vehicle amb les mateixes variables que 

formen l'anterior sistema. 

Alguns valors típics són: 
 

Classe de vehicle Coeficient d'equivalència 

Vehicle comercial lleuger 1.5 

Vehicle comercial pesat 2.3 

Autobús 2.0 

Vehicle de dues rodes amb motor 0.4 

Bicicleta 0.2 

 

 

Taula 3.2 Valors típics de coeficient d'equivalència per diferents classes de vehicles [2] 



 Treball Final de Grau 
Carles Illera López 

Anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades 34 

 

B) ESTIMACIÓ DEL COEFICIENT D'EQUIVALÈNCIA  
 

Sota qualsevol dels Layouts introduïts anteriorment i amb una intensitat de trànsit per 

sobre de la capacitat de les vies, els procediments duts a terme per l'estimació del 

coeficient d'equivalència són: 
 

A) Càlcul de la capacitat [veh/h] per una via del sistema amb 100% vehicles 

lleugers. 
 

B) Càlcul de la capacitat [veh/h] per una via del sistema amb 90% vehicles lleugers 

i 10% vehicles pesats. 
 

C) Estimació coeficient d'equivalència. 
 ;`aa/a = (1 − +′) · ;da/`a +  +′ · ;da/`a · 9IF!. e* 

 

9IF!. e* = ;`aa/a − f(1 − +) · ;da/`ag+′ · ;da/`a  

on: 

 

Q100/0; representa la capacitat obtinguda per Aimsun per el cas on només hi ha 

vehicles lleugers al sistema simulat. 

Q90/10; representa la capacitat obtinguda per Aimsun per el cas on el 90% del 

vehicles del sistema són lleugers i el 10% restant pesats. 

x';  tan per 1 de vehicles pesats (en aquest cas concret adopta el valor de 0.1) 

 

A partir de diferents tests realitzats segons el procediment explicitat, el valor que 

finalment s'obtingué com a Coeficient d'Equivalència és 2.05, és a dir, el 

comportament d’un vehicle pesat equival a 2.05 vehicles lleugers.  
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3.4 Estratègies de control 
 

3.4.1 Temps fixos segons el  Mètode Webster 
 

 

3.4.1.1 Introducció 
 

L'estratègia base amb la qual volem comparar l'eficiència i rendiment de les 

solucions semi-actuades i actuades és l'estratègia a temps fixos. Per tal de obtenir uns 

resultats fiables s’intenta que els càlculs a temps fixos siguin de manera que 

s’obtinguin les menors demores possibles en el conjunt del sistema. El mètode clàssic 

per a la determinació del pla de regulació és degut a que Webster, tot i que presenta 

una gran simplicitat ja que va ser desenvolupat en una època amb mitjans limitats de 

càlcul, encara avui és pren com a referència a la literatura especialitzada.  

Tots els càlculs del mètode Webster seran referits segons el període d'hora punta 

del perfil de demanda introduït anteriorment.  

 

3.4.1.2 Índex de càrrega de les fases de l'encreuament 

 

L'aplicació d'aquest mètode [2][9] exigeix que sigui identificada en cada fase la seva 

respectiva corrent de trànsit representativa. En el cas d'estudi, cada corrent avança en 

tan sols una fase, de manera que la corrent representativa, o crítica, de cada una 

correspon al valor més elevat del quocient entre el flux d'arribades i el flux de 

saturació entre les corrents de trànsit amb permís per avançar durant aquesta fase 

(anomenat índex de càrrega). 

 

(6 = max i*#6�#6 j = max  @(k#C 

on: 
 

yi - índex de càrrega de la fase i  

ycj - índex de càrrega de la corrent de trànsit j 

qji - flux d'arribades de la corrent de trànsit j que avança en la fase i 

sji - flux de saturació de la corrent de trànsit j que avança en la fase i 

 

L'índex de càrrega de l'encreuament (Y) serà obtingut a partir de la suma de tots el 

diferents índex de les fases: 

 4 =  5 (6 
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3.4.1.3 Càlcul del cicle òptim 
 

Com es pot observar a la figura 3.5, definir el valor del cicle òptim és un dels 

processos essencials a l'hora de trobar el punt amb demores mitges més baixes.   Si el 

cicle fos curt, hi haurien molt canvis de fase durant una hora, i per tant, el temps 

perdut en aquest canvis assoliria un valor elevat comparat amb el temps de verd útil. 

Per contra, si el temps de cicle adoptés valors elevats les demores es prolongarien 

degut als alts temps d'espera que els vehicles haurien d'esperar el seu torn per poder 

abandonar la intersecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davant de tots el cicles admissibles s'ha d'identificar llavors el cicle òptim aplicant 

el criteri de minimització de les demores totals patides pels vehicles que integren les 

corrents de trànsit crítiques.  

L'equació de Webster que permet això diu: 
 9a =  1.5 · : + 51 − 4  

on: 
 

C0 - duració del cicle òptim  

L - temps perdut en el cicle 

Y - índex de càrrega de l'encreuament 

Figura 3.5 Relació entre el temps de cicle, demora i capacitat d'un encreuament [2] 
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Es considerarà el temps perdut en el cicle, L, com la suma dels temps en groc i 

vermell degut al desallotjament total de l'encreuament per cada cicle. Tenint en 

compte que cada cicle consta de dues fases, el valor de L serà 
 : = 2 · Blmnk +  2 · Bopmqprr 'pstrrn&#tqpu&  
 

on: 
 

tgroc = 3 segons 

tvermell desallotjament = 2 segons 

L  = 10 segons 

 

En encreuaments amb fluxos d'entrada elevats pot ocorre que l'índex de càrrega 

arribi a valors elevats (≅1 o >1) creant una inequació. Es per aquest casos que s'ha de 

definir un valor màxim del cicle. Considerarem que el valor màxim admissible per cicle, 

Cmax, serà de 120s, un valor admissible tenint en compte la inexistència de vianants en 

el present estudi.  
 

3.4.1.4 Càlcul del temps en verd per a cada fase 

 

La repartició del cicle pel temps en verd estimat per a cada una de les fases és 

obtinguda admeten proporcionalitat entre els temps de verd útil i els índex de càrrega. 

D'aquesta manera Webster defineix la fórmula de repartició de la següent forma: 
 86 =  (6 ·  9a − :4  

 

on: 
 

gi - representa la duració del temps en verd per a la fase i 

yi - índex de càrrega de la fase i  

L  = temps perdut en el cicle  (10 segons) 

C0 - duració del cicle òptim  

Y - índex de càrrega de l'encreuament 
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3.4.2 Solució semi-actuada amb 1 detector 
 

3.4.2.1 Generalitats 
 

Definida la teoria d'aquesta metodologia a l'apartat 2.2.2.1 és pretén descriure 

quins són els aspectes finals que considerarem a les seves estructures a l'hora de 

realitzar les simulacions corresponents. Es defineix, doncs, la localització dels sensors, 

que per aquest cas correspondrà a un valor fix, i els intervals de temps mínims i 

d'extensió. 

  

3.4.2.2 Localització dels sensors   
 

Començant per la localització, els detectors es situaran a uns 3 metres de la línia de 

parada amb l'objectiu de, primer durant el temps en verd de la fase contrària, fer 

conèixer al sistema de l'arribada degut a la detecció de presència d'un vehicle per la via 

secundària. Un cop completades les condicions que permeten l'activació de la fase 

(condicions descrites segons l'heurística de funcionament), el mateix sensor 

s'encarrega de realitzar les extensions que siguin necessàries en funció de les arribades 

de vehicles.  

 

3.4.2.3 Temps mínim i temps d'extensió   
 

Per aquest cas la definició del temps mínim rondarà els intervals de 8 i 12 segons 

(tmín ϵ [8; 12s]), per tal de respectar els temps de pas dels vehicles de la via secundària.  
 

En funció de la freqüència de les arribades per a cada cas d'estudi, que dependrà 

principalment de la intensitat que sigui assignada a cada fase, es buscarà definir el 

temps òptim d'extensió que tendirà a estar sobre l'interval de 2 i 4 segons (text ϵ [2; 4s]). 

No obstant, en casos on el percentatge de vehicles ronda el 10 o 20% s'esdevé un 

augment de la  dificultat per obtenir aquest valor pel que serà precís fer diferents 

estudis de sensibilitat en funció del percentatge de vehicles pesats i la velocitat mitja 

d'aquests. 

 

3.4.2.4 Temps màxim de la via secundària 
 

Com es definit a l'heurística, el  temps màxim corresponent a la via secundària, en 

cas de que existeixin sempre extensions de temps, correspon al temps calculat a temps 

fixos mitjançant la formulà de Webster [1958].    
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3.4.2.5 Esquema d'actuació  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.3 Solució semi-actuada amb 2 detector 
 

3.4.3.1 Generalitats 
 

Tenint en compte que aquesta estratègia és una sofisticació de la solució semi-

actuada amb un sol detector, el primer d'aquest també es trobarà instal·lat a 3 metres 

de la línea de parada. En quant al segon, s'analitzaran diferents posicions possibles per 

tal de trobar la posició òptima per cada cas.  

 

3.4.3.2 Localització del segon detector 
 

En aquest cas de solucions semi-actuades, el segon detector ens permet produir 

una extensió del temps en verd abans de que el vehicle creui l'encreuament. És aquest 

fet que possibilita conèixer amb antelació si serà necessari tancar la fase o no. 

Les distàncies respecte la línia de parada d'aquests sensors serà de 20, 30 i 40 

metres de manera que es pugui trobar l'òptima.  
 

Per raonar millor aquest fet, es precedeix a mostrar un esquema extret d'una 

simulació amb Aimsun amb estratègia semi-actuada amb dos sensors: 

 

 

Figura 3.6 Esquema en planta solució semi-actuada adoptada (representada sobre 

Layout 1) 
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Inici Extensió Fi Extensió 

Detector 1 

Detector 2 
(1) 

(2) 

(3) 

(1) Amb la via secundària oberta, 

i amb el temps mínim exhaurit, 

els vehicles accionen el detector 

2 que els hi permet aportar al 

sistema una extensió amb temps 

suficient per creuar la 

intersecció. (2)  Si no es detectés 

més presencia,  (3) el vehicle A 

abandonaria el sistema tancant 

el temps en verd de la fase. 

A diferència dels sistemes amb 1 

sol detector, aquest ens dóna 

informació prèvia per tal de 

saber en quin moment tancar la 

fase en cas de que el temps 

entre vehicles successius sigui 

excessiu.  

 

20; 30; 40 m 

Vehicle A 

Figura 3.7 Funcionament del segon detector que ens proporciona l'extensió òptima de pas 
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3.4.3.3 Temps mínim i temps d'extensió 
 

En quant al temps mínim aquest sempre ha d’assegurar que tots els vehicles entre 

la línia de parada i el segon detector  pugin abandonar el sistema. A la taula següent és 

mostren els temps mínims per a cada localització d'estudi: 
 

 D2 = 20m D2 = 30m D2 = 40m 

Mínim temps mínim t > 10 s t > 12 s t > 14 s 

 
 

Els temps d'extensió s'analitzaran en intervals de 0.5 segons, és a dir [2.5s; 3s; 3.5s; 

...] i sempre garantint que el temps d'extensió asseguri el passatge del vehicle que ha 

activat el detector que provoca l'extensió. Novament a la taula es mostren els temps 

d'extensió mínims per a cada localització possible.  
 

 D2 = 20m D2 = 30m D2 = 40m 

Mínim temps d'extensió t > 1.5 s t > 2.5 s t > 3 s 

 

 

3.4.3.4 Esquema d'actuació  

 

Figura 3.8 Esquema en planta solució semi-actuada amb dos sensors adoptada 

(representada sobre Layout 1) 

Taula 3.3 Valors mínims del temps mínim per les diferents localitzacions d'estudi 

Taula 3.4 Mínims temps d'extensió per a cada localització per tal d'assegurar el 

passatge del vehicle que acciona el detector 
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3.4.4 Solució actuada 
 

3.4.4.1 Generalitats 
 

Per definir la solució actuada, es partirà de la via secundària amb la millor de les 

estratègies semi-actuades obtingudes anteriorment.  

En quant a la via principal, com es veurà més detalladament al següent subcapítol 

3.4.4.2 i 3.4.4.3, s'avaluaran un conjunt de punts de localització del detector i diferents 

valors de temps d'extensió.  

 

3.4.4.2 Localització dels sensors  
 

Com en el cas anterior, la localització és molt important a l'hora de preveure el 

funcionament de l'encreuament. Per al detector D3, instal·lat a la via principal es 

testaran localitzacions més allunyades de la línia de parada, això és degut a la major 

intensitat que suporta la via, que ens obligarà a romandre més temps en verd aquesta 

fase.   

Pel present estudi s'avaluaran tres localitzacions, 40, 50 o 60 metres respecte l'stop 

line.  

 

3.4.4.3 Temps mínim i temps d'extensió 
 

En quant al temps mínim, aquest sempre ha d’assegurar que tots els vehicles entre 

la línia de parada i el detector 3 pugin abandonar el sistema. A la taula següent es 

mostren els mínims temps per a cada localització d'estudi: 

 

 D3 = 40m D3 = 50m D3 = 60m 

Mínim temps mínim t > 14 s t > 16 s t > 18 s 

 
 

Els temps d'extensió s'analitzaran en intervals de 0.5 segons, és a dir [2.5s; 3s; 3.5s; 

...] i sempre garantint que el temps d'extensió asseguri el passatge del vehicle que ha 

activat el detector que provoca l'extensió. Novament a la taula es mostren els temps 

d'extensió mínim per a cada localització possible.  
 

 D3 = 40m D3 = 50m D3 = 60m 

Mínim temps d'extensió t > 3 s t > 3.5 s t > 4 s 

 

Taula 3.5 Valors mínims del temps mínim per les diferents localitzacions d'estudi 

Taula 3.6 Mínims temps d'extensió per a cada localització per tal d'assegurar el 

passatge del vehicle que acciona el detector 
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3.4.4.4 Esquema d'actuació  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 3.9 Esquema en planta solució semi-actuada amb dos sensors adoptada 

(representada sobre Layout 1) 
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3.5 Síntesi del anàlisis realitzats 
 

Per sintetitzar la metodologia d'anàlisi que es farà servir en aquest estudi, s’utilitzarà la següent taula on es mostren els diferents escenaris 

possibles i les seves corresponents combinacions d'estratègies per cadascun dels Layouts.  

 

Escenari Estratègia 

Taxa de 
Saturació 

Distribució 
direccional 

% de 
vehicles 
pesats 

Temps fixos Semi-actuades 

Semi-actuades (2 sensors) Actuades 

20m 30m 40 
Normal 

40m 50m 60m 

C75 
50/50 0% 

        70/30 0; 10; 20% 

        90/10 0% 

        

C110 
50/50 0% 

        70/30 0; 10; 20% 

        90/10 0% 

          

Taula 3.6 Síntesi de les anàlisis realitzades  

Taula 3.7 Síntesi de les anàlisis realitzades 
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4. Anàlisi dels resultats 

Un cop introduïts els principis de funcionament de les diferents solucions al capítol 

2 "control semaforitzat d'encreuaments" i posteriorment descrits els procediments 

que es pretenen realitzar als presents anàlisis al capítol 3 "metodologia d'anàlisi", es 

precedeix a introduir les diferents avaluacions realitzades per tal de testar l'eficiència 

de les solucions semi-actuades i actuades. 

 

4.1 Comparació d'actuacions base [70/30] 
 

4.1.1 Objectius 
 

El primer anàlisi realitzat té com a objectiu representar l'eficiència que tenen les 

diferents estratègies d'actuació, a temps fixos, semi-actuades (amb un o dos sensors) i 

actuades, en casos on no hi ha l'existència de vehicles pesats.  

A partir de la determinació dels temps d'extensió i temps mínims òptims per a cada 

estratègia d'estudi, es compararan segons l'indicador d'avaluació introduït 

anteriorment (delay time [s/veh]),  el rendiment que proporciona cadascuna de les 

estratègies. 
 

A més a més, s’analitzarà pels següents escenaris d'estudis, quina és la localització 

ideal dels sensors per als casos semi-actuats amb dos sensors (20, 30 o 40 metres) i 

totalment actuats (40, 50 o 60 metres).  

 

4.1.2 Escenaris d'anàlisi 
 

Es mostra a la taula següent els escenaris que van ser necessaris per realitzar 

aquest primer anàlisi.   
 

Escenari Layout Taxa de saturació Rep. Direccional % Pesats 

A1 1 75% 70-30% 0 % 

A2 1 110% 70-30% 0% 
 

 

Sobre el Layout 1 i amb una via principal (que rebrà el 70% de la intensitat del 

trànsit) s'estudia l'efecte de les solucions actuades segons el grau de saturació que 

assoleixi l'encreuament (75 o 110%).  

  

Taula 4.1 Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base  
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4.1.3  Càlcul Webster 

 

Per cada anàlisi és essencial calcular el temps òptim de cicle i el temps de verd 

assignat a cada fase segons Webster. Recordem que aquest sempre serà dimensionat 

per el temps amb major intensitat (període entre les 8:30 i 8:45h).  

Es mostra a continuació el procediment i els valors obtinguts a partir de la 

metodologia Webster: 

 

Escenari A1 // Taxa de saturació 75% 

 

CTE q (pcu) s (pcu) 

Fase A 

Fase B 

972 

417 

2046 

2046 

 

 

 

 

Esquema: 

 

gA = 36 s   gB = 16s   

 

 
 

Escenari A2 // Taxa de saturació 110% 

 

CTE q (pcu) s (pcu) 

Fase A 

Fase B 

1426 

611 

2046 

2046 

 

 

 

 

 
 

Esquema: 

 

gA = 77 s   gB = 33s   

 

 

Qvia = 1296 pcu   C75 = 972 pcu 

YA = 0.475 

YB = 0.204 

v =  w. x · y + xw − z = {| } 

Y   = 0.679 

gA = 36s
  

gB = 16s 

Qvia = 1296 pcu   C110 = 1426 pcu 

YA = 0.700 

YB = 0.300 

 v =  w. x · y + xw − z = w|~ } 

Y   = 1.000 

gA = 77s
  

gB = 33s 

S'adopta cicle 

màxim de 120s 

Interfases de 5 segons on 3 

corresponen al temps en 

groc i 2 al temps en vermell 

de neteja de l'encreuament 

C = 120 segons 

C = 62 segons 
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4.1.4  Temps mínim i temps d'extensió òptims 
 

Per obtenir els temps mínims i temps d'extensió òptims de les estratègies, es 

realitzen diferents anàlisis per a cadascuna d'elles. En aquestes, es realitzaran per a 

diferents valors de temps mínims raonables, segons la solució d'actuació, l'assignació 

de diferents valors de temps d'extensió i veure quins proporcionen una menor demora 

mitja.  
 

Per fer més comprensible aquest procediment s’introdueix el següent exemple: 

Suposem que volem calcular els valors de tmin i text òptims per la solució semi-

actuada amb un sensor sobre l'escenari A1. Tenint com a base diferents temps mínims 

(8, 10 i 12 segons) s'assignen diferents temps d'extensió per concloure qui produeix 

menys demora. A la taula següent es mostra l'esquema: 
 

Temps mínim = 8s Temps mínim = 10s Temps mínim = 12s 

Extensió 2 s Extensió 2 s Extensió 2 s 

Extensió 2.5s Extensió 2.5s Extensió 2.5s 

Extensió 3s Extensió 3s Extensió 3s 

 
 
 

Calculant9, s'obté:  
 

Temps mínim = 8s Temps mínim = 10s Temps mínim = 12s 

17.69 s/veh 17.74 s/veh 17.81 s/veh 

17.79 s/veh 17.79 s/veh 17.86 s/veh 

17.95 s/veh 17.72 s/veh 17.85 s/veh 

 

 
 

Per tant, es pot concloure què per aquest exemple el temps mínim i temps 

d'extensió òptim són 10 i 3s respectivament. 
 

Anàlogament per els casos d'estudi s'obté:  
 

 

Escenari A1 // Taxa de saturació 75% 
 
 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 10s 10s 12s 14s 18s 

tEXTENSIÓ 3s 2.5s 3s 3.5s 4s 

 

                                                           
9
 Els càlculs corresponents a l'obtenció dels temps mínims i d'extensió òptim són realitzats amb només 

10 seeds per tal de reduir el temps de simulació, ja que es precisen fer molts anàlisis per finalment 
escollir la millor de les solucions.  

Taula 4.2 Combinació temps mínims - temps d'extensió per un cas semi-actuat  

Taula 4.3 Obtenció del temps demorat al sistema per cadascuna de les combinacions 

i obtenció del temps mínim i d'extensió òptims   

Taula 4.4 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari A1 (taxa de saturació 75%)   
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10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

6:57 7:26 7:55 8:24 8:52 9:21 9:50 10:19

D
el

ay
 T

im
e 

[s
/v

eh
]

Temps [Hores]

Semi-actuada 
D2 = 20m

Semi-actuada 
D2 = 30m

Semi-actuada 
D2 = 40m

Escenari A2 // Taxa de saturació 110% 
 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 8s 10s 12s 16s 20s 

tEXTENSIÓ 3s 2.5s 3s 3.5s 3.5s 

 

 

4.1.5  Localització òptima dels sensors 

 

Per els casos semi-actuats amb dos sensors i els totalment actuats, com es pot 

veure al capítol 3.4 Estratègies,  es possible jugar amb la distancia dels sensors per tal 

d'obtenir la millor solució.  A continuació, de forma anàloga al procediment realitzat 

anteriorment per obtenir tmin i text, es determinarà per a cada escenari la disposició 

òptima final. 
 

Escenari A1 // Taxa de saturació 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com es pot observar, les diferències entre metodologies són pràcticament iguals a 

simple vista, és per això, que per realitzar l'elecció, aquesta es farà a partir de 

l'indicador d'anàlisi del valor de la demora mitja ver vehicle, com es mostra a les 

següents taules:    
 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 17.79 17.66 18.09 
 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 15.36 15.03 14.94 

 
 

Taula 4.5 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari A2 (taxa de saturació 110%)   

Taula 4.6 Localització òptima dels detectors per l'escenari A1 (taxa de saturació 75%)   

Gràfic 4.1 Eficiència de les solucions semi-actuades en funció de l'allunyament del segon detector 
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Per al cas semi-actuat amb dos sensors, la solució més eficient s’obté amb un 

allunyament del segons sensor fins a 30 metres. En quant al cas totalment actuat, 60 

metres, és a dir, la major distància possible al punt de parada, mostra els resultats més 

eficients. 

 

Escenari A2 // Taxa de saturació 110% 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 69.16 69.52 69.08 
 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 51.18 50.63 49.82 
 

 

Per a l'escenari A2, en ambdós casos els millors resultats s’obtenen amb  un major 

allunyament del detector respecte la línia de parada, 40 metres semi-actuat i 60 a 

l'estratègia actuada. Aquests resultats seran posteriorment analitzats.  

  

Taula 4.7 Localització òptima dels detectors per l'escenari A2 (taxa de saturació 110%)   
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4.1.6 Resultats (A l'Annex 6 en format taula) 

 

Escenari A1 // Taxa de saturació 75% 
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Gràfica 4.2 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari A1 amb taxa de saturació 75%, repartició 70-30% i 100% vehicles lleugers (L1)  
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Escenari A2 // Taxa de saturació 110% 

 

  

Gràfica 4.3 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari A2 amb taxa de saturació 110%, repartició 70-30% i 100% vehicles lleugers (L1)  
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4.1.7 Comentaris 

 

Com es pot observar als gràfics 4.2 i 4.3, l'eficiència de les solucions totalment 

actuades és substancialment millor que la resta. Per contra, i com era d'esperar, si 

l'encreuament funciona amb la solució clàssica a temps fixos els resultats mostren amb 

diferència, les demores per vehicles més altes.   

En quant a les solucions semi-actuades, aquestes milloren lleugerament el 

comportament de l'encreuament clàssic, no mostrant gaire diferència entre l'aplicació 

d'un o dos detectors en cap dels presents escenaris d'estudi. 

 

Analitzant amb precisió el gràfic corresponent a l'escenari A1, amb taxa de saturació 

del 75%, es pot analitzar que la diferència d'eficiències, en termes absoluts de demora 

per vehicle, resta constant entre cascuna de les solucions: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1 ≈ d2 ≈ dm ≈ dn  on d, representa la distància entre la solució a temps fixos i la solució 

totalment actuada. Això vol dir que el guany en segons per cada vehicle roman sempre 

constant al sistema. No obstant, el número de vehicles que creua el sistema és molt 

major a l'hora punta, aspecte que incentiva encara més el fet de poder millorar els 

resultats a les hores crítiques.   

 

Tot i això, en termes relatius, el guany major es produeix a les zones inicials, ja que la 

demora per vehicle passa de 20 a 15 segons/vehicle, és a dir, es produeix una reducció 

del 25% de les demores.  Per contra, als períodes més intensos aquestes passen de 25 

a 20 segons/vehicle, un guany en termes absoluts igual a l'anterior però que només 

redueix un 20% les demores del sistema.  

 

 

d1 

d2 

dm 

dn 

Figura 4.1 Representació de les distancies relatives entre solucions a l'escenari A1   
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Pel que fa a l’anàlisi de l'escenari A2, amb taxa de saturació del 110%, s'observà 

com progressivament i sobretot a l'hora punta, quan l'encreuament rep més intensitat 

de trànsit, les  solucions actuades mostren resultats encara millors respecte la solució 

clàssica, parlant en termes absoluts. Tot i que seria precís un estudi més detallat 

d'aquest períodes, a partir de les dades de les que es disposa es pot comentar la 

possibilitat de que això sigui degut a que en aquestes hores més sobrecarregades, 

l'encreuament, si estigues treballant amb estratègies totalment actuades, arribaria en 

condicions menys crítiques, és a dir, hagués pogut realitzar un millor drenatge de 

vehicles en hores anteriors menys demandades.  

Aquest raonament pot ser anàlogament fet per les solucions semi-actuades encara 

que l'eficiència d'aquesta no mostra resultats tan favorables.  Es mostra a la següent 

figura el concepte descrit:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1 < d2 < d3 < d4 < d5  on d, representa la distància relativa entre la solució a temps fixos 

i la solució totalment actuada.  

 

En quant a termes relatius, novament les majors millores es produeixen a les zones 

inicials amb guanys de 50% en comparació del 25% a la zona més intensa.  

 

d1 

d5 

d2 

d3 

d4 

Figura 4.2 Representació de les distancies relatives entre solucions a l'escenari A2   
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4.2 Comparació d'actuacions base: [90-10] i [50-50] com 

anàlisis complementaris  
 

4.2.1 Objectius 
 

Per comprovar la força del resultats obtinguts anteriorment, es realitzarà a 

continuació un anàlisi de sensibilitat en funció de la repartició direccional de 

l'encreuament.  Conjuntament es veurà si les eficiències que tenen les diferents 

estratègies d'actuació romanen amb la mateixa eficàcia per a escenaris on la repartició 

de vehicles per les diferents vies mostra un diferencial d'intensitats major, és a dir, 

90% de vehicles per la via principal, i només 10% del conjunt per la secundària, o més 

equitativa, 50-50% per les respectives entrades.  
 

A més, per aquest últim cas, els anàlisis poden ser encara més interessants ja que, 

com s'ha descrit a la teoria de les solucions semi-actuades i actuades, els seus principis 

de dimensionament estaven pensats per encreuaments on una de les entrades 

suportava una càrrega menor (via secundària).  
 

Així doncs, a part de comprovar si se segueixen els mateixos patrons per aquests 

escenaris, es pretén veure si encara es mostren eficients en encreuaments on 

ambdues vies tenen intensitats semblants.  

 

4.2.2 Anàlisi [90/10] 
 

4.2.2.1 Escenaris d'anàlisi 
 

Es mostren en la taula següent els escenaris que van ser necessaris per realitzar 

aquest primer anàlisi:   
 

Escenari Layout Taxa de saturació Rep. Direccional % Pesats 

A1 1 75% 70-30% 0 % 

A2 1 110% 70-30% 0% 
 

Escenari Layout Taxa de saturació Rep. Direccional % Pesats 

A3 1 75% 90-10% 0 % 

A4 1 110% 90-10% 0% 
 

 

Els escenaris A1 i A2 no seran representats novament, simplement s'introdueixen 

per tenir en compte que faran de referència sobre els nous, A3 i A4, per veure si 

segueixen el mateix patró.   

Taula 4.8 Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base en casos 90-10 
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4.2.2.2 Càlcul de Webster 
 

Es mostren a continuació els valors obtinguts a partir de la metodologia Webster: 
 

Escenari A3 // Taxa de saturació 75% 
 

CTE q (PCU) s (PCU) 

Fase A 

Fase B 

1250 

139 

2046 

2046 
 

Esquema: 
 

gA = 47 s   gB = 8s   

 

 
 

Escenari A4 // Taxa de saturació 110% 

 

CTE q (PCU) s (PCU) 

Fase A 

Fase B 

1834 

204 

2046 

2046 
 

Esquema: 
 

gA = 99 s   gB = 11s   

 
 

4.2.2.3  Temps mínim i temps d'extensió òptims 
 

Escenari A3 // Taxa de saturació 75% 
 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 8s - - - 20s 

tEXTENSIÓ - - - - 3.5s 

 

 
 

S’observa que degut a que el temps màxim de la fase B és 8s, a partir dels càlculs 

per Webster, no existeix la possibilitat de realitzar estratègies semi-actuades amb dos 

sensors. 
 

Escenari A4 // Taxa de saturació 110% 

 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 11s 11s - - 20s 

tEXTENSIÓ 0s 0s - - 4s 
 

Qvia = 1667 PCU   C75 = 1250 PCU 

Qvia = 1667 PCU   C110 = 1834PCU 

C = 120 segons 

C = 65 segons 

Taula 4.9 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari A3 (taxa de saturació 75%)   

Taula 4.10 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari A4 (taxa de saturació 110%)   

Mateix comportament 
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De forma anàloga al cas anterior, degut al temps màxim de la fase B de 11s, no és 

possible analitzar solucions actuades amb un allunyament de 30 o 40 metres, ja que els 

temps mínims exigits per aquestes estratègies supera el valor màxim de la fase. A més, 

la solució òptima per a l'estratègia semi-actuada restant, mostra millors 

comportament si no es realitzen extensions, és a dir, fixant un temps mínim d'onze 

segons i tenint un comportament posterior a una solució semi-actuada amb un sensor.  
 

4.2.2.4 Localització òptima dels sensors 
 

Escenari A3 // Taxa de saturació 75% 
 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] - - - 
 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 11.12 11.02 10.90 

 
 

Degut a la impossibilitat de realitzar solucions semi-actuades amb  dos detectors, 

òbviament no hi ha dades d'aquest casos. 
  

En quant a la col·locació del sensor a la via primària, novament els resultats 

mostren una millor eficàcia quan més lluny de la línia de parada es troba.   

 

Escenari A4 // Taxa de saturació 110% 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 28.84 - - 

 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 19.22 18.74 17.97 
 

 

 

A l'escenari A4, sobre la via secundària, els millors resultats són obtinguts amb la 

localització a 20 metres de la línia de parada degut a la inexistència d'altres casos 

possibles. No obstant, com es cita a l'apartat anterior "temps mínims i temps òptims 

d'extensió", aquest cas mostra els mateixos resultats que la solució semi-actuada amb 

1 sol detector, pel que obviarem la possibilitat de dur a terme amb 2 detectors. 
 

Pel que fa a la via primària, novament l'allunyament de 60 metres torna a ser el 

més eficient.  

Taula 4.11 Localització òptima dels detectors per l'escenari A3 (taxa de saturació 75%)   

Taula 4.12 Localització òptima dels detectors per l'escenari A4 (taxa de saturació 110%)   
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4.2.2.5 Resultats (A l'Annex 7 en format taula) 

 

Escenari A3 // Taxa de saturació 75% 

 

  

Gràfica 4.4 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari A3 amb taxa de saturació 75%, repartició 90-10% i 100% vehicles lleugers (L1)   
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Escenari A4 // Taxa de saturació 110% 

  

Gràfica 4.5 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari A4 amb taxa de saturació 110%, repartició 90-10% i 100% vehicles lleugers (L1)   
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4.2.3 Anàlisi [50/50] 
 

4.2.3.1 Escenaris d'anàlisi 
 

Es mostren en la taula següent els escenaris que van ser necessaris per realitzar 

aquest primer anàlisi (per tal de simplificar, es precedeix a mostrar els resultats només 

pel cas amb taxa de saturació de 110% sobre la capacitat):   
 

Escenari Layout Taxa de saturació Rep. Direccional % Pesats 

A1 1 75% 70-30% 0 % 

A2 1 110% 70-30% 0% 
 

Escenari Layout Taxa de saturació Rep. Direccional % Pesats 

A5 1 110% 50-50% 0% 
 

 
 

4.2.3.2 Càlcul Webster 
 

Es mostren a continuació els valors obtinguts a partir de la metodologia Webster. 
 

Escenari A5 // Taxa de saturació 110% 

 

CTE q (PCU) s (PCU) 

 1 

2 

1019 

1019 

2046 

2046 
 

Esquema: 
 

gA = 55 s   gB = 55s   

 

 

4.2.3.3 Temps mínim i temps d'extensió òptims 

 

Escenari A5 // Taxa de saturació 110% 
 

 

 

 

 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 10s 10s 12s 16s 20s 

tEXTENSIÓ 3s 2.5s 3s 3.5s 4s 

 

 

  

Qvia = 926 PCU   C110 = 1019PCU 

C = 120 segons 

Taula 4.13 Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base en casos 50-50 

Taula 4.14 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari A5 (taxa de saturació 110%)   
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4.2.3.4 Localització òptima dels sensors 

 

Escenari A5 // Taxa de saturació 110% 

 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 82.30 81.99 81.62 
 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 69.82 69.29 68.17 
 

  
Taula 4.15 Localització òptima dels detectors per l'escenari A5 (taxa de saturació 110%)   
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4.2.3.5 Resultats (A l'Annex 8 en format taula) 

 

Escenari A5 // Taxa de saturació 110% 

  

Gràfica 4.6 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari A5 amb taxa de saturació 110%, repartició 50-50% i 100% vehicles lleugers (L1)   



 Treball Final de Grau 
Carles Illera López 

Anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades 62 

 

4.2.4 Comentaris 

 

Per als anteriors casos simulats, amb reparticions direccionals de 90-10% i 50-50% 

per les vies principals i secundàries respectivament, s'observa com els patrons 

corresponents a les corbes delay time [segons/vehicle] - Temps [hores] segueixen 

exactament els mateix patrons que per les gràfiques dels escenaris A1 i A2 amb 

reparticions 70-30%.  
 

Es pot afirmar doncs, que per aquest encreuament relativament simple, Layout 1, 

les solucions totalment actuades mostren resultats considerablement millors que la 

resta de solucions per qualsevol gamma d'escenaris d'estudi. També, tot i que en 

menor dimensió, s'al·legaran millores en l'eficiència dels encreuaments si aquests es 

troben regits mitjançant solucions semi-actuades, sense mostrar grans diferències si 

aquest sistema es instal·lat amb un o dos detectors.  

 

Pel que fa a l'observació en termes absoluts, per l'escenari A3, amb taxa de 

saturació del 75%, es pot analitzar com les diferències d'eficiències tornen a romandre 

constants entre cadascuna de les solucions, exactament igual que per l'escenari A1 

amb repartició 70-30% i mateixa taxa de saturació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per tant, novament en termes absoluts, les reduccions en temps més elevats es 

produeixen a les zones més intenses, degut al major número de vehicles.  

En quant a termes relatius, els guanys majors es produeix a les zones inicials, ja que 

la demora per vehicle passa de 8.2 a 4.8 segons/vehicle, és a dir, es produeix una 

reducció del 42% de les demores, mentre que als períodes més congestionats es 

redueix un 25 aproximadament. 

  

d1 

dm 

dn 

d1 ≈ dm ≈ dn 

Figura 4.3 Representació de les distancies relatives entre solucions a l'escenari A3   
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Per altra banda, als escenaris A4 i A5, ambdós amb taxes de saturació del 110% 

però, reparticions de 90-10% i 50-50% respectivament, torna a succeir el que es va 

veure a l'escenari A1, on gradualment augmenta l'eficiència de les solucions totalment 

actuades (i semi-actuades en menor grau) respecte a les solucions a temps fixos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novament: d1 < d2 < d3 < d4 < d5  on d, representa la distància relativa entre la 

solució a temps fixos i la solució totalment actuada.  

d1 

d1 

d2 

d2 

d3 

d4 

d3 

d4 

NOTA 1 

Figura 4.4 Representació de les distancies relatives entre solucions a l'escenari A4 i A5    
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Així doncs, en termes absoluts, a les zones amb més demanda hi ha una major 

reducció del temps perdut a l'encreuament per cada vehicle, factor que realment 

convé millorar ja que el flux de vehicles en aquests períodes és molt més elevat.   

Tot i així, el guany percentual s'accentua molt més a les zones inicials. Per l'escenari 

A4 els guanys als períodes menys demandats són de l'orde del 40% mentre que als 

més congestionats és del 30% aproximadament. 

En quant a l'escenari A5 encara s'accentua més el contrast, i es que, com era 

previst, als períodes menys demandats és té un guany raonable del 40%, però amb el 

increment de la demanda, les solucions perden eficiència i es guanya tan sols un 20%.  

 

NOTA 1:  
 

  

 

 

 

 

  

 
Vehicles Outside [veh] 

Temps Temps Fixos Actuada 

7:10 102.3 102.37 

7:20 123.9 123.83 

7:30 156.3 156 

7:40 239.37 239.97 

7:50 272.73 274.23 

8:00 306.37 308.7 

8:10 309.2 311.1 

8:20 309.63 311.97 

8:30 309.07 311.03 

8:40 309.57 310.2 

8:50 310.17 311.93 

9:00 309.03 310.53 

9:10 295.73 297.2 

9:20 272.4 270.4 

9:30 239.93 232.37 

9:40 217.47 214.2 

9:50 202.97 201.1 

10:00 186.33 185.47 

Pot observar-se al gràfic corresponent 

a l'escenari A4, com passades les zones 

més crítiques, amb més intensitat, 

l'eficiència de les solucions actuades 

encara millora més respecte a la solució 

clàssica a temps fixos.  

Seria aconsellable realitzar un estudi 

més detallat del que succeeix en aquells 

períodes, però tot i així, a partir de la 

informació de la qual disposem es poden 

treure algunes conclusions.  

Analitzant els vehicles que abandonen 

el sistema, a partir de l'indicador 

d'avaluació proporcionat per Aimsun, 

Vehicles Outside, s'observa com pels 

períodes finals, l'encreuament arriba en 

condicions molt menys demandades, 

permetent així més facilitats per 

aconseguir millors eficiències de 

funcionament.  

 

 

Taula 4.16 Vehicles Outside per 

l'escenari A4   
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4.3 Comparació d'actuacions base:
 

4.3.1 Objectius 
 

Analitzades les diferents estratègies d'estudi sota diferents escenaris de taxa de 

saturació i repartició direccional, el següent anàlisi té com a objectiu testar les 

solucions semi-actuades i actuades pels diferents dissenys geomètrics introduïts a 

l'estudi. Es pretén doncs, de la mateixa forma que a les anàlisis complementaries de 

l'apartat 4.2, detectar si els patrons de les eficiències romanen constants o varien. 

 

4.3.2 Anàlisi sobre Layout 2
 

4.3.2.1 Escenaris d'anàlisi
 

Es mostra a la taula següent 
 

 

Escenari Layout 

B1 2 
 

 

Novament, de la mateixa forma que van ser avaluats els resultats amb 

repartició direccional 50/50%, n

110% per tal de simplificar el temps de simulació.
 

Geomètricament l'anàlisi corresponent a l'escenari B1 és de la següent
 

 

 

30% 

Taula 4.17 Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base en casos 70

Figura 4.5 Esquema en planta del Layout 2 i la corresponent repartició direccional (B1)

Treball Final de Gra
Carles Illera López

Anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades 

Comparació d'actuacions base: [Layout 2] i [Layout 3] 

Analitzades les diferents estratègies d'estudi sota diferents escenaris de taxa de 

saturació i repartició direccional, el següent anàlisi té com a objectiu testar les 

actuades i actuades pels diferents dissenys geomètrics introduïts a 

di. Es pretén doncs, de la mateixa forma que a les anàlisis complementaries de 

l'apartat 4.2, detectar si els patrons de les eficiències romanen constants o varien. 

4.3.2 Anàlisi sobre Layout 2 

.1 Escenaris d'anàlisi 

la taula següent l'escenari necessari per realitzar aquest anàlisi:  

Taxa de saturació Rep. direccional 

110% 70-30% 

mateixa forma que van ser avaluats els resultats amb 

repartició direccional 50/50%, només serà analitzat el cas amb taxa de saturació

110% per tal de simplificar el temps de simulació. 

Geomètricament l'anàlisi corresponent a l'escenari B1 és de la següent

 

70% 

MAIN 

LINE 

MAIN 

LINE 

70% 

30% 

Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base en casos 70

Esquema en planta del Layout 2 i la corresponent repartició direccional (B1)
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[Layout 2] i [Layout 3]  

Analitzades les diferents estratègies d'estudi sota diferents escenaris de taxa de 

saturació i repartició direccional, el següent anàlisi té com a objectiu testar les 

actuades i actuades pels diferents dissenys geomètrics introduïts a 

di. Es pretén doncs, de la mateixa forma que a les anàlisis complementaries de 

l'apartat 4.2, detectar si els patrons de les eficiències romanen constants o varien.  

per realitzar aquest anàlisi:   

 % Pesats 

0% 

mateixa forma que van ser avaluats els resultats amb 

el cas amb taxa de saturació 

Geomètricament l'anàlisi corresponent a l'escenari B1 és de la següent forma: 

Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base en casos 70-30 (L2) 

Esquema en planta del Layout 2 i la corresponent repartició direccional (B1) 
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4.3.2.2 Càlcul Webster 
 

Es mostren a continuació els valors obtinguts a partir de la metodologia Webster: 
 

Escenari B1 // Taxa de saturació 110% 

 

CTE q (PCU) s (PCU) 

Fase A 

Fase B 

1426 

611 

2046 

2046 
 

Esquema: 

 

gA = 77 s   gB = 33s   

 

 

4.3.2.3 Temps mínim i temps d'extensió òptims 
 

Escenari B1 // Taxa de saturació 110% 
 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 8s 10s 12s 14s 20s 

tEXTENSIÓ 2.5s 2s 2.5s 2.5s 3s 

 

 

S’observa la reducció dels temps d'extensió necessaris per aquest Layout. Com 

trobem dos entrades per la via secundària, de mateix sentit però no direcció, el fet de 

poder instal·lar detectors en ambdues ens permet reduir el temps d'extensió, ja que el 

headway entre vehicles, ja no serà exactament de forma consecutiva si no que s'haurà 

de tenir en compte la via de l'altra sentit. A la següent imatge es troba un esquema 

d'aquest concepte:  

 

  

Qvia = 1296 PCU   C110 = 1426 PCU 

C = 120 segons 

Taula 4.18 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari B1 (taxa de saturació 110%)   

Via 

secundària 1 

Via 

secundària 2 

Les fletxes vermelles representen headways grans que amb el temps d'extensió 

proporcionat als altres anàlisis haguessin provocat el fi del temps en verd, no obstant, 

arribades per l'altre via secundària permeten continuar expandint la fase.  

 

Figura 4.6 Esquema d'entrades per la via secundària al Layout 2   
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4.3.2.4 Localització òptima dels sensors 
 

Escenari B1 // Taxa de saturació 110% 

 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 68.76 68.74 68.14 

 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 63.18 62.86 62.46 
 

 

 

Novament, per els casos amb 110% de taxa de saturació, la localització òptima dels 

sensors es situa el més allunyat possible de l'encreuament, 40 metres per l'estratègia 

semi-actuada amb dos sensors i 60 metres, sobre la via principal, a l'estratègia 

totalment actuada.   

Taula 4.19 Localització òptima dels detectors per l'escenari B1 (taxa de saturació 110%)   
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4.3.2.5 Resultats (A l'Annex 9 en format taula) 
 

Escenari B1 // Taxa de saturació 110% 
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Gràfica 4.7 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari B1 amb taxa de saturació 110%, repartició 70-30% i 100% vehicles lleugers (L2)  
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4.3.3 Anàlisi sobre Layout 3 
 

4.3.3.1 Escenaris d'anàlisi 
 

Es mostra a la taula següent l'escenari necessari per realitzar aquest anàlisi:   
 
 

Escenari Layout Taxa de saturació Rep. direccional % Pesats 

C1 3 110% 70-30% 0% 
 

 

 

Només serà posat a estudi el cas amb taxa de saturació 110%, ja que ens 

aporta els resultats més representatius i es demora menys temps que realitzant 

per a 75%.  
 

Geomètricament l'anàlisi és realitzat de la següent forma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3.3.2 Càlcul Webster 
 

Es mostren a continuació els valors obtinguts a partir de la metodologia Webster. 
 

Escenari B1 // Taxa de saturació 110% 
 

CTE q (PCU) s (PCU) 

Fase A1 

Fase A2 

Fase B 

1019 

1019 

873 

2046 

2046 

2046 

MAIN 

LINE 

35% 

30% 

Qvia = 1852 PCU   C110 = 2037 PCU 

35% 

YA = 0.498 

YB = 0.427 

Y   = 0.925 

Figura 4.7 Esquema en planta del Layout 3 i la corresponent repartició direccional (C1) 

Taula 4.20 Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base en casos 70-30 (L3) 
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Esquema: 

 

gA = 59 s   gB = 51s   

 

 

4.3.3.3 Temps mínim i temps d'extensió òptims 

 

Escenari C1 // Taxa de saturació 110% 
 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 8s 10s 12s 14s 20s 

tEXTENSIÓ 2.5s 2s 2.5s 2.5s 3s 

 

 

4.3.3.4 Localització òptima dels sensors 

 

Escenari B2 // Taxa de saturació 110% (amb sensor D2' i D3') 

 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 33.77 33.75 33.72 

 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 27.19 26.64 26.27 
 

 

C = 120 segons 

Taula 4.21 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari C1 (taxa de saturació 110%)   

Taula 4.22 Localització òptima dels detectors per l'escenari C1 (taxa de saturació 110%)   
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4.3.3.5 Resultats (A l'Annex 10 en format taula) 
 

Escenari  C1 // Taxa de saturació 110% 

 

  

Gràfica 4.8 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari C1 amb taxa de saturació 110%, repartició 70-30% i 100% vehicles lleugers (L3)  
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4.3.4 Comentaris 
 

Analitzant els resultats corresponents al Layout 2, sota una taxa de saturació del 

110%, amb repartició direccional 70-30% per cascuna de les entrades i amb absència 

de vehicles pesats, es comprova com els patrons d'eficiència de cascuna de les 

solucions d'estudi romanen més o menys constants.  
 

No obstant existeix una diferència relativament important que mereix ser 

detallada.  
 

  Pot observar-se com les solucions totalment actuades i semi-actuades, a les zones 

més crítiques d'hora punta, mostren resultats gairebé semblants en qüestions de 

demora mitja per vehicle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davant de les dades de les que es disposa, s’opta per responsabilitzar d'aquest fet  

a l'estructura geomètrica de l'encreuament, ja que al tenir dues entrades afavoreix per 

els instants inicials de la simulació, que el temps en verd totals de cada fase siguin 

lleugerament superiors, ja que es produeixen extensions amb més facilitat. Això farà 

que els sistema arribi a situacions de sobresaturació semblants en els moments d'hora 

punta. En altres paraules, tot i tenir el mateix percentatge de vehicles per cada fase 

(70-30%), el número d'aquest és relativament major que al Layout 1, pel que és més 

fàcil que es produeixin extensions de temps.  
 

Novament, i per concloure aquest Layout, les millores absolutes són millors a les 

zones més intenses tot i que en termes percentuals els majors guanys s'obtenen a les 

hores inicials, 50% en comparació del 15% a l'hora punta.  

Període on les solucions semi-

actuades i totalment actuades 

mostren resultats similars 

Figura 4.8 Representació de les distancies relatives entre solucions a l'escenari B1  
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Pel Layout 3, com a la resta de Layouts ja analitzats, els patrons d'eficiència 

romanen constants al llarg del període de simulació. Inicialment, i també al període 

final, quan l'encreuament esta sotmès a intensitats més baixes, les solucions totalment 

actuades mostren millores altament favorables en comparació a la resta de sistemes 

(A).  

No obstant, en els moments més sobrecarregats aquestes mostren resultats igual a 

les solucions semi-actuades (B): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més a més, en els períodes més crítics, com es pot observar al gràfic, les 

solucions semi-actuades amb dos sensors mostren resultats pitjors que treballant amb 

un. Davant d'aquesta contradicció, es precisaria de ser realitzat un nou estudi, on 

s'avalués més detingudament aquest període de confrontament. A més, seria 

interessant veure per Layouts més complexos si continuaria succeint aquest fet.  

 

Per acabar aquest estudi sobre diferents Layouts, torna a estudiar-se les millores 

absolutes i relatives. Com pot veure's per aquesta tercera geometria, l'evolució es 

sensiblement diferent a les obtingudes en la resta d'anàlisi amb 110% de taxa de 

saturació. S'observa com la distància entre les corbes es manté amb el temps, 

representant un guany absolut constant i igual per tot el període de simulació.  

No obstant, en percentatge, aquesta reducció de les demores és molt més elevada 

als períodes inicials (50% contra el 20% a les zones crítiques).  

 

(A) Eficiències 

amb mateix patró 

(B) Solucions actuades 

amb mateixos resultats 

que semi-actuades 

Figura 4.9 Representació de les distancies relatives entre solucions a l'escenari C1  
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4.4 Avaluació d'heurístiques d'extensió de verd basats 

en corrents crítiques 
   
4.4.1 Objectius 

 

Suposant com a base d'estudi el Layout 2, és més comú trobar aquest tipus 

d'encreuament amb reparticions direccionals asimètriques per cadascuna de les 

entrades. És a dir, suposant la fase A (basant-se en la nomenclatura de la figura 

següent), es pot pressuposar més representatiu analitzar el funcionament dels 

sistemes d'actuació amb intensitats de trànsit desiguals per cada entrada. 

Anàlogament és representa sobre la fase B el mateix efecte.  
 

Aquest fet, acostuma a succeir per exemple en entrades a grans ciutats, on a les 

primeres hores del dia la majoria dels viatges que es produeixen tenen com objectiu 

entrar a la ciutat des de la perifèria. Posteriorment, aquest fet es reprodueix novament 

però en ordre invers, congestionant més les zones de sortida de la ciutat.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70 % 

35 % 

30 % 

15 % 

MAIN 

LINE 

MAIN 

LINE 

Figura 4.10 Esquema sobre Layout 2 de la repartició de intensitats asimètriques per 

cadascuna de les entrades de l'encreuament.  

Fase A 

35 % 

70 % 

Fase B 

15 % 

30 % 
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4.4.2 Escenaris d'anàlisi 

 

Es mostren en la taula següent els escenaris que foren necessaris per realitzar 

aquest primer anàlisi:   
 

Estudo Layout Taxa de saturação Repartição % Pesados 

B2 1 110% 70-30%* 0 % 

B3 1 110% 70-30%* 0% 
 

 

 

 

* Repartició representada com 70-30 per tal de simplificar l'expressió. La repartició 

real es mostra a la figura 4.10.  

 

4.4.3  Càlcul Webster 

 

Es mostren a continuació els valors obtinguts a partir de la metodologia Webster.  
 

Escenari B2 i B3 // Taxa de saturació 110% 

 

CTE q (PCU) s (PCU) 

Fase A1 

Fase A2 

Fase B1 

Fase B2 

1426 

1426 

611 

611 

2046 

2046 

2046 

2046 
 

Esquema: 

 

gA = 77 s   gB = 33s   

 

 

Taula 4.23  Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base en casos 70-30 

amb entrades amb intensitats asimètriques 

Qvia = 1296 PCU   C110 = 1426 PCU 

C = 120 segons 

YA = 0.700 

 

YB = 0.300 

Y   = 1.000 
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4.4.4 Enfocament de les estratègies 

 

  ESCENARI B2 

MAIN 

LINE 

MAIN 

LINE 

70% 

35% 

30% 

disposar de D2' i D3'?

Com s'ha introduït a l'apartat "4.4.1 Objectius", en alguns encreuaments la repartició direccionals per vies amb la mateixa d

assolir intensitats asimètriques per a cada sentit en funció del període diari. És per això, que al realitzar el dime

estratègies d'actuació, s'ha de tenir en compte si per les vies que suporten menys trànsit s'han instal·lat detectors o no pe

els temps d'extensió òptims per a cada cas.  

D1 D2 

D

D3 

D3' 

Figura 4.11 Escenaris sobre el Layout 2 amb entrades asimètriques de intensitats i diferents posicions d'instal·lació de detectors   

 

Anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades 76 

ESCENARI B3

MAIN 

LINE 

MAIN 

LINE 

15% 

35% 

30% 

Com afecten els 

criteris d'extensió 

disposar de D2' i D3'? 

Com s'ha introduït a l'apartat "4.4.1 Objectius", en alguns encreuaments la repartició direccionals per vies amb la mateixa d

assolir intensitats asimètriques per a cada sentit en funció del període diari. És per això, que al realitzar el dime

estratègies d'actuació, s'ha de tenir en compte si per les vies que suporten menys trànsit s'han instal·lat detectors o no pe

D2' D1 

D1 D2 

Escenaris sobre el Layout 2 amb entrades asimètriques de intensitats i diferents posicions d'instal·lació de detectors   

Treball Final de Grau 
Carles Illera López 

B3 

15% 

70% 

Com s'ha introduït a l'apartat "4.4.1 Objectius", en alguns encreuaments la repartició direccionals per vies amb la mateixa direcció poden 

assolir intensitats asimètriques per a cada sentit en funció del període diari. És per això, que al realitzar el dimensionament de les 

estratègies d'actuació, s'ha de tenir en compte si per les vies que suporten menys trànsit s'han instal·lat detectors o no per tal de configurar 

D3 

D1' 

Escenaris sobre el Layout 2 amb entrades asimètriques de intensitats i diferents posicions d'instal·lació de detectors    
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4.4.5  Temps mínim i temps d'extensió òptims 

 

Escenari B2 // Taxa de saturació 110% (amb sensor D2' i D3') 
 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 8s 10s 12s 16s 20s 

tEXTENSIÓ 2.5s 2s 2.5s 2.5s 3.5s 

 

 

Escenari B3 // Taxa de saturació 110% (sense sensor D2' i D3') 
 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 8s 10s 12s 14s 20s 

tEXTENSIÓ 2.5s 2.5s 3s 3s 4s 

 

 

Els resultats representats a les taules 4.24 i 4.25 seran posteriorment analitzats al 

apartat 4.4.8 comentaris.  
 

4.4.6  Localització òptima dels sensors 

 

Escenari B2 // Taxa de saturació 110% (amb sensor D2' i D3') 

 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 55.03 54.96 54.38 

 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 43.02 42.33 41.69 
 

 

 

Escenari B3 // Taxa de saturació 110% (sense sensor D2' i D3') 

 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 55.09 54.65 53.67 

 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 41.77 41.37 41.05 
  

Taula 4.24 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari B1 (taxa de saturació 110%)   

Taula 4.26 Localització òptima dels detectors per l'escenari B2 (taxa de saturació 110%)   

Taula 4.25 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari B1 (taxa de saturació 110%)   

Taula 4.27 Localització òptima dels detectors per l'escenari B3 (taxa de saturació 110%)   
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4.4.7  Resultats (A l'Annex 11 en format taula) 

 

Escenari B2 // Taxa de saturació 110% (amb sensor D2' i D3') 

  

Gràfica 4.9 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari B2 amb taxa de saturació 110%, repartició 70-30% i 100% vehicles lleugers (L2)  
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Escenari B3 // Taxa de saturació 110% (sense sensor D2' i D3') 

  

Gràfica 4.10 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari B3 amb taxa de saturació 110%, repartició 70-30% i 100% vehicles lleugers (L2)  
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4.4.8  Comentaris 

 

En termes de demora mitja, s'observa al gràfic i a les taules adherides als annexos, 

com més o menys els valors són iguals per ambdues anàlisis d'estudi (B2 i B3). No 

obstant, l'escenari B3, on no hi ha els detectors D2' i D3', mostra lleugerament millors 

eficiències. Això, a partir de les dades que ens general Aimsun, podem suposar que és 

degut a que obviem "prioritzar" les vies on es troben menys intensitats de trànsit a 

l'hora de tenir-les en compte per les extensions.  

 

No obstant, i com s'ha referit anteriorment, l'aspecte que més crida l'atenció 

correspon als temps d'extensió òptims per cadascun dels escenaris. Pel B2, s'observen 

valors menors degut a que l'extensió pot ser més fàcilment duta a terme, això és degut 

a que existeixen dos llocs per on es pot realitzar.  

En canvi, pel B3, s'han d'ampliar els temps ja que només una via s'encarrega de 

actualitzar els temps d'extensió.  

Es mostren novament les taules amb els temps d'extensió per ambos escenaris: 
 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tEXTENSIÓ (B2) 2.5s 2s 2.5s 2.5s 3.5s 

tEXTENSIÓ (B3) 2.5s 2.5s 3s 3s 4s 

 

Així doncs, a l'hora de dimensionar a la realitat els encreuaments amb aquest estil 

de repartició direccional asimètrica, és molt important saber quins detectors realitzen 

l'extensió i quins no, ja que els valors òptims depenen directament de l'extensió que 

s'aplica a cada fase.  

  

Taula 4.28 Taula resum dels temps d'extensió òptims per ambdós escenaris d'estudi B2 i B3 
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4.5 Comparació d'actuacions base amb inclusió de 

vehicles pesats  
 

4.5.1 Objectius 
 

Als últims anàlisis que aquest estudi realitza, s’inclouen un cert percentatge de 

vehicles pesats segons l'estipulat al capítol anterior "Metodologia d'anàlisi".  En 

aquests, es veurà com influeixen els vehicles pesats en les estratègies d'actuació, 

prestant atenció a l'eficiència en si i les alteracions en aspectes com els temps mínims i 

temps d'extensió.  

 

4.5.2 [10% ] vehicles pesats 
 

4.5.2.1 Escenaris d'anàlisi 

 

 

Es resultats obtinguts d'aquest escenaris seran analitzats i comparats segons la 

referència obtinguda a l'estudi A1, on s'analitza el mateix encreuament sota les 

mateixes condicions, però sense l'existència de vehicles pesats.  
 

4.5.2.2 Càlcul Webster 
 

Es mostren a continuació els valors obtinguts a partir de la metodologia Webster. 
 

Escenari D1 // Taxa de saturació 75% 

 

CTE q (PCU) s (PCU) 

Fase A 

Fase B 

908 

389 

1870 

1870 
 

Esquema: 

 

gA = 39 s   gB = 16s   

 

 

Escenari Layout Taxa de saturació Rep. direccional % Pesats 

D1 1 75% 70-30% 10% 

D2 1 110% 70-30% 10% 

Qvia = 1210 PCU   C110 = 908 PCU 

C = 65 segons 

Taula 4.29  Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base en casos 70-30 

amb la inclusió de un 10% vehicles pesats 
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Escenari D2 // Taxa de saturació 110% 

 

CTE q (PCU) s (PCU) 

Fase A 

Fase B 

1331 

570 

1870 

1870 
 

Esquema: 

 

gA = 77 s   gB = 33s   

 

 

4.5.2.3 Temps mínim i temps d'extensió òptims 

 

Escenari D1 // Taxa de saturació 75% 

 

 

Escenari D2 // Taxa de saturació 110% 
 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 10s 10s 12s 14s 18s 

tEXTENSIÓ 7.5s 8s 6s 6s 4s 

 

 

Es pot observar a grans trets importants diferències en les heurístiques òptimes 

d'extensió per a cada escenari. Aquests i més comentaris seran posteriorment 

analitzats amb més detall al apartat  "4.5.4 comentaris" junt amb els resultats del 

temps mínims i d'extensió amb 20% de vehicles pesats.   

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 10s 10s 12s 14s 18s 

tEXTENSIÓ 6s 3.5s 3.5s 4.5s 3.5s 

Taula 4.30 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari D1 (taxa de saturació 75%)   

Qvia = 1210 PCU   C110 = 1331 PCU 

C = 120 segons 

Taula 4.31 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari D2 (taxa de saturació 110%)   
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4.5.2.4 Localització òptima dels sensors 

 

Escenari D1 // Taxa de saturació 75% 

 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 19.25 20.85 21.36 

 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 14.69 14.65 14.56 
 

 

 

 

Escenari D2// Taxa de saturació 110%  

 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 47.85 47.63 47.26 

 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 40.99 40.63 40.50 
 

 

S'observa com, per un cas més, la localització òptima dels detectors assumeix el 

valor més llunyà respecte la línia de detenció. No obstant, per el cas amb 75% de taxa 

de saturació, el millors resultats són obtinguts amb només 20 metres.  

Si recordem els resultats corresponents a l'escenari A1, on també  l'encreuament 

era sotmès a intensitats baixes degut al fet d'utilitzar una taxa de saturació del 75%, el 

valor òptim d'allunyament del segon detector va resultar ser de 30 metres.  
 

Aquests factors fan veure que per a casos amb poc trànsit no cal allunyar tant el 

sensor, ja que això fa augmentar els temps mínims i temps d'extensió i de forma 

innecessària fan perdre eficiència a l'encreuament.  

Taula 4.32 Localització òptima dels detectors per l'escenari D1 (taxa de saturació 110%)   

Taula 4.33 Localització òptima dels detectors per l'escenari D2 (taxa de saturació 110%)   
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4.5.2.5 Resultats (A l'Annex 12 en format taula) 

 

Escenari D1 // Taxa de saturació 75% - 10% pesats 

Gràfica 4.11 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari D1 amb taxa de saturació 75%, repartició 70-30% i 10% vehicles pesats  
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Escenari D2 // Taxa de saturació 110% - 10% pesats 

 

  

Gràfica 4.12 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari D2 amb taxa de saturació 110%, repartició 70-30% i 10% vehicles pesats 
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4.5.3 [20% ] vehicles pesats 
 

4.5.3.1 Escenaris d'anàlisi 

 

 
 

4.5.3.2 Càlcul Webster 
 

 Escenari E1 // Taxa de saturació 110% 

 

CTE q (PCU) s (PCU) 

Fase A 

Fase B 

1331 

570 

1795 

1795 
 

Esquema: 

 

gA = 77 s   gB = 33s   

 

 

4.5.3.3 Temps mínim i temps d'extensió òptims 
 

Escenari E1 // Taxa de saturació 110% 

 

 

4.5.3.4 Localització òptima dels sensors 
 

Escenari E1 // Taxa de saturació 110% 

 

 Semi-actuat (2) 20m Semi-actuat (2) 30m Semi-actuat (2) 40m 

Demora [s/veh] 49.02 47.26 46.93 

 

 T. Actuat  40m T. Actuat  50m T. Actuat  60m 

Demora [s/veh] 36.20 35.56 35.26 
 

 

 

Escenari Layout Taxa de saturació Rep. direccional % Pesats 

E1 1 110% 70-30% 20% 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tMÍNIM 10s 10s 12s 14s 20s 

tEXTENSIÓ 7.5s 8s 6s 6s 4.5s 

Taula 4.35 Temps mínims i d'extensió òptims per l'escenari D1 (taxa de saturació 75%)   

Qvia = 1210 PCU   C110 = 1331 PCU 

C = 120 segons 

Taula 4.36 Localització òptima dels detectors per l'escenari D1 (taxa de saturació 110%)   

Taula 4.34  Escenaris d'anàlisi per comparar les diferents actuacions base en casos 70-30 

amb la inclusió de un 20% vehicles pesats 
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4.5.3.5 Resultats (A l'Annex 13 en format taula) 

 

Escenari E1 // Taxa de saturació 110% - 20% pesats 

  

Gràfica 4.13 Eficiència de les estratègies d'estudi per a l'escenari E1 amb taxa de saturació 110%, repartició 70-30% i 20% vehicles pesats 
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4.5.4  Comentaris 

 

Començant pels escenaris D1 i D2, ambdós amb 10% de vehicles pesats, s'observa 

com els patrons de les solucions actuades segueixen amb l'ordre esperat. No obstant, 

les solucions semi-actuades mostren resultats gairebé semblant als temps fixos degut 

als alts temps d'extensió que s'han de fixar per tal de respectar també el pas dels 

pesats.  
 

Com s'ha comentat anteriorment, els temps d'extensió pateixen un augment 

considerable degut als efectes que els vehicles pesats indueixen al sistema.  

Pel cas D1 (taula 4.33), amb 75% de taxa de saturació, les extensions no pateixen 

canvis tan elevats com per l'escenari D2 (taula 4.34), amb 110% de taxa de saturació, 

on s'arriben a necessitar fins i tot a assolir valors de 7.5s o 8 segons en algunes de les 

estructures de posicionament:  

  

 

 

 

Es pot intuir que aquests canvis són degut a les característiques físiques que els 

vehicles pesats posseeixen. Els diferencials de velocitats i acceleracions entre 

lleugers i pesats, provoquen grans headways entre vehicles que necessiten grans 

augments en el temps d'extensió per millorar l'eficiència conjunta de 

l'encreuament. A les figures següents, es mostren exemples d'aquests factor:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tEXTENSIÓ (A1) 3s 2.5s 3s 3.5s 4s 

tEXTENSIÓ (D1) 6s 3.5s 3.5s 4.5s 3.5s 

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tEXTENSIÓ (A2) 3s 2.5s 3s 3.5s 3.5s 

tEXTENSIÓ (D2) 7.5s 8s 6s 6s 4s 

Taula 4.37 Comparativa temps d'extensió en escenaris sense (A1) i amb (D1) vehicles pesats   

Taula 4.38 Comparativa temps d'extensió en escenaris sense (A2) i amb (D2) vehicles pesats   

headway normal 

entre lleuger - lleuger 

headway desmesurat creat entre 

la successió de lleuger - pesat 

Figura 4.12 Efecte del diferencial de les acceleracions entre vehicles lleugers i pesats  
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Per tal de determinar com afecten a l'encreuament i en quin grau, els 

paràmetres d'acceleració i velocitat dels vehicles pesats, podria realitzar-se un 

anàlisi de sensibilitat d'aquests.  

 

Deixant de banda els resultats corresponents als temps d'extensió, es 

procedeix a analitzar les eficiències absolutes i relatives a cadascun dels escenaris.  

Per el cas amb 75% de taxa de saturació, escenari D1, s'observa com les 

distàncies entre corbes romanen igual, pel que el guany en segons per cada 

conductor és constant al llarg del període simulat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No obstant, en termes relatius, a les hores inicials s'efectua una reducció del 

35% en front de només el 25% a les hores més intenses.  

 

Nota 1: Pot observar-se la poca eficiència que les solucions semi-actuades 

mostren en aquestes condicions de trànsit.  

 

headways majors deguts a 

diferencials de velocitats 

Figura 4.13 Efecte del diferencial des velocitats entre vehicles lleugers i pesats  

d1 

dm 

dn 

d1 ≈ dm≈ dn 

Nota 1 

Figura 4.14 Distàncies absolutes entre les solucions a temps fixos i  les totalment actuades (D1) 
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En quant a l'escenari D2, en termes d'anàlisi sobre les eficiències absolutes i 

relatives, aquestes segueixen els patrons de forma anàloga a l'anterior anàlisi D1, 

on les distàncies entre solucions a temps fixos i totalment actuades romanen igual. 

Per contra, s'observa un millorament en el rendiment de les solucions semi-

actuades, que a les zones més crítiques (A), arriben a reduir les demores dels 

vehicles fins al punt de casi emular les solucions totalment actuades.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per concloure aquest escenari, representar que els guanys al períodes inicials 

és de l'ordre del 50% en comparació del 15% a les zones més congestionades.  
 

Finalment, es procedeix a comentar els resultats amb un 20% de vehicles 

pesats. Sobre l'escenari E1 es tornen a veure les conseqüències que els vehicles 

pesats generen sobre els paràmetres d'extensió. A la taula següent són 

representats el valors de text i comparats amb els casos amb 0% i 10% de vehicles 

pesats sobre els sistema.  

 

 

Pot observar-se, com el valor de l'extensió "toca sostre" i assoleix els majors 

temps d'extensió mínims per tal de fer rentable la instal·lació dels detectors, és a 

dir, aquests temps d'extensió estan interrelacionats amb les propietats físiques del 

vehicles pesats: velocitat i acceleració.  

 SA (1) SA (2) 20m SA (2) 30m SA (2) 40m T. Actuat 

tEXTENSIÓ (A2) 3s 2.5s 3s 3.5s 3.5s 

tEXTENSIÓ (D2) 7.5s 8s 6s 6s 4s 

tEXTENSIÓ (E1) 7.5s 8s 6s 6s 4.5s 

A

d1 

dm 

dn 

d1 ≈ dm≈ dn 

Figura 4.15 Distàncies absolutes entre les solucions a temps fixos i  les totalment actuades (D2) 

Taula 4.39 Comparativa temps d'extensió en escenaris sense (A2) i amb (E1) vehicles pesats   
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. Pel que fa a l'eficiència de cada solució, les totalment actuades demostren 

novament la seva eficàcia en front als temps fixos i les semi-actuades. Unes semi-

actuades que per un cop més es troben molt properes de les corbes de demora de 

la solució a temps fixos.   
 

Per concloure, s'analitza l'eficiència relativa i absoluta per aquest escenari. 

Com pot observar-se al gràfic 4.13 o a la imatge següent, els resultats no mostren 

una evolució semblant a cap de les anteriors i es divideixen tres períodes diferents 

de la següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Davant d'aquests resultats resulta difícil obtenir conclusions relatives a aquest 

escenari, i és que els encreuaments comencen a tenir altes dosis d'incertesa amb 

l'augment dels vehicles pesats que desvirtuen el funcionament de l'encreuament.  

Per tal d'obtenir resultats més rigorosos podrien ser avaluats diferents 

percentatges de vehicles pesats sobre el sistema i veure com evoluciona el 

comportament de l'encreuament, és a dir, ampliar l'estudi cap a possibles 

escenaris amb 5,10,15,20 i 25% de vehicles pesats sobre aquest.  

  

Zona decreixent 

d1 < d2 < d3 

Zona creixent 

d'1 > d'2 > d'3 

Zona decreixent 

d''1 < d''2 < d''3 

  

d1 

d2 

d3 

d'1 

d'2 

d'3 

d''1 

d''2 d''3 

Figura 4.16 Distàncies absolutes entre les solucions a temps fixos i  les totalment actuades (E1) 
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5. Conclusions i treballs futurs 
 

5.1 Conclusions 
 

Per tal de testar l'eficiència d'aquests nous sistemes d'actuació sobre interseccions 

regulades per senyals lluminoses, al present treball final de grau s’han realitzat un 

conjunt d'anàlisi d'aquestes solucions sobre diferents escenaris possibles.  Per tal de 

ser realitzar amb cert criteri, s'ha procurat que aquests escenaris siguin el més 

representatius possibles per tal d'assolir un gran ventall de solucions on aquestes 

podrien ser instal·lades.  
 

Primerament, han sigut explicitats els principis de funcionament i determinades les 

heurístiques de cascuna de les solucions a testar, per tal de introduir-les als software 

de simulació (Aimsun)  amb la màxima precisió possible.  

Executat tot aquest procés, han sigut obtinguts tota una sèrie de resultats mostrats 

detalladament al capítol "4. Anàlisi dels resultats. "  

 

En aquests es demostra com les solucions actuades (ja siguin semi o totalment 

actuades) milloren clarament l'eficiència de l'encreuament, reduint dràsticament les 

demores per vehicle en comparació als mètodes clàssics.  

No obstant, encara que ambdues milloren el funcionament de l'encreuament 

regulat a temps fixos, les solucions totalment actuades mostren resultats molt més 

favorables que les solucions semi-actuades. 
 

Unes solucions semi-actuades que han sigut testades amb dues estratègies de 

localització possibles sobre la via secundària. Una, la més simple, que només precisava 

de la instal·lació d'un detector a 3 metres de la línia de parada, que realitzava tan els 

processos d'extensió com d'obertura inicial de la fase. I l'altre, que disposava de dos 

detectors, un també proper a la línia de parada, però en aquest cas només per realitzar 

l'obertura de la fase, i un altre a una certa distància per tal de realitzar l'extensió amb 

anterioritat i avançar el termini de la fase . 
 

Finalment els anàlisis reflecteixen el que era esperat, és a dir, uns millors resultats 

al sistema semi-actuat més sofisticat amb dos detector. No obstant, els guanys han 

resultat ser insignificants i les corbes de "demora mitja - temps" generades per 

ambdues solucions resulten tenir distàncies absolutes mínimes entre elles.   
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Això demostra doncs, que tot i que els resultats són millors que amb temps fixos, 

per tal d'assolir situacions òptimes de l'encreuament,  aportar informació només per 

les vies secundàries no resulta massa eficient, ja que els temps de la fase corresponent 

a la via principal són tan elevats que les millores relatives a la fase secundària queden 

en res.   

 

En quant a la localització del detectors, per als casos semi-actuats més sofisticats i 

els sistemes totalment actuats podia alterar-se la distància respecte la línia de parada 

per tal d'obtenir millors resultats. Finalment es demostra com un major allunyament 

respecte la línia de parada proporciona en gairebé tots els escenaris d'estudi les 

solucions òptimes, és a dir, allunyaments de 40 i 60 metres per les solucions semi-

actuades i totalment actuades respectivament.   

 

No obstant, en els sistemes semi-actuats, existeixen alguns casos on la localització 

dels sensors és només de 20 o 30 metres respecte la línia de parada. Analitzant 

aquests casos s'observa que això succeeix només en situacions amb taxa de saturació 

del 75%, és a dir amb menors intensitats, que provoquen al realitzar els càlculs 

mitjançant la metodologia Webster, que els temps per la fase secundària siguin 

relativament baixos. Aquest fet fa que tenir temps mínims elevats, degut a majors 

allunyaments del segon detector, sigui ineficient a l'hora de testar les solucions, pel 

que s'optimitza amb l'aproximació del sensors.  

  

En quant a les solucions totalment actuades, com s'ha comentat amb anterioritat, 

milloren de forma elevada l'eficiència de l'encreuament respecte les solucions 

clàssiques a temps fixos i fins i tot les solucions semi-actuades.   

Al llarg de l'anàlisi realitzat durant el capítol anterior també s'han definir  les 

millores relatives i absolutes respecte la resta de solucions per cada escenari d'estudi. 

A grans trets s'observa com el temps estalviat per cada conductor al llarg de tots els 

períodes queda sempre constant tot i que el guany percentual és molt més 

representatiu a les hores inicials del dia.  

 

Finalment, han sigut estudiats escenaris on hi hagués un cert percentatge de 

vehicles pesats (10 i 20%) per tal de veure com afectaven aquest al conjunt del 

sistema. 

Ràpidament s’observa com les simulacions es tornaven més aleatòries i 

desvirtuades perdent per alguns casos els patrons dels anteriors estudis.  
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Un dels aspectes que més mostra com els vehicles pesats alteren el funcionament 

normal dels sistemes, pot trobar-se als temps necessaris per realitzar les extensions 

òptimes. Mentre que als escenaris amb 100% de vehicles lleugers el valors ronden 

entre l'interval dels 2-4 segons, amb la inclusió de vehicles pesats aquests valors 

passen a trobar-se sobre el domini dels 3-8 segons. Augments considerables que fan 

que les solucions actuades perdin eficiència.  

 

Es conclou així el present estudi, demostrant el conjunt de beneficis que les 

solucions actuades aporten als encreuaments regulats mitjançant senyals lluminoses i 

definint el conjunt de dominis que poden abastir els seus paràmetres que defineixen 

l'heurística com els temps d'extensió i temps mínim.  

 

5.2 Treballs futurs 
 

Acabat l'estudi d'anàlisi del control semafòric actuat en interseccions aïllades, és 

moment de relatar alguns dels estudis que podrien sorgir d'aquest treball.  
 

Per començar, les solucions a temps fixos han sigut dimensionades a partir de la 

metodologia Webster per l'instant més sobrecarregat de l'encreuament, així,  és 

simplificava la complexitat del problema, tan en càlculs com en introducció 

d'informació al programa Aimsun, i s'assegurava una eficiència raonable pel conjunt 

dels períodes que formaven la simulació.  

No obstant, a les zones amb menys intensitat s'assumien cicles relativament 

elevats que empitjoraven l'eficiència de les solucions a temps fixos. Per millorar aquest 

fet, podrien ser realitzats estudis on per cada quart d'hora, temps amb la mateixa 

intensitat de trànsit aproximadament, és dimensionés el cicle i els temps de verd per a 

cada fase.  

Aprofitant aquest factor, es podria continuar l'estudi i dimensionar per a cada 

interval les millors solucions semi-actuades i totalment actuades. Així doncs, serien 

instal·lats tot un conjunt de detectors sobre les vies d'entrada i en funció del període 

horari s'utilitzarien uns o altres (més propers per a les zones menys demandes i més 

llunyans per zones amb altes intensitats) per aplicar l'extensió.  
 

En quant a la localització dels detectors, podrien ampliar-se el domini de 

localitzacions possibles d'aquests i realitzar-se anàlisis de sensibilitat més precisos per 

cada interval de temps. 
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Un altre estudi interessant, i que ja ha estat comentat durant l'anàlisi dels resultats 

al capítol  4, consisteix en realitzar un anàlisi de sensibilitat dels paràmetres que 

determinen les propietats dels vehicles pesats, fundamentalment respecte la velocitat 

i l'acceleració.  

Per l'estudi realitzat els valors de la velocitat del vehicles pesats adoptaven el valor 

mitjà de 45 km/h, tot i que podia moure's aquest valor entre el domini de 40 i 50km/h. 

Anàlogament per les acceleracions el domini es trobava entre 0.6 i 1.8 m/s2 adoptant 

1m/s2 com el valor mitjà.  Uns valors corresponents a les acceleracions molt 

equidistants als corresponents als vehicles lleugers on acceleració ϵ [0.2 i 3.4 m/s2] 

amb 3 m/s2 com valor mitjà.  

Per tal d'avaluar l’impacte creat d'una forma més consistent i raonada es podrien 

adoptar diferents valors d'acceleracions i velocitats i veure com evolucionen els 

resultats, no només de l'indicador de la demora, si no també pel temps d'extensió 

necessaris. 

 

Els estudis futurs no acaben aquí, ja que l'eina adoptada per dur a terme la 

simulació, el programa Aimsun, ens permet dur a terme una infinitat d'anàlisis de 

sensibilitat.  

Entre aquests, podrien adaptar-se diferents valors del reaction time per veure 

l'evolució de les eficiències, ja que aquest valor varia molt segons la zona d'estudi, 

regió o país en funció del comportament dels conductors i la tecnologia dels vehicles 

que formen el trànsit.  

També, podrien alterar-se les funcions d'entrades de vehicles i/o condicionar-les a 

encreuaments aigües amunt, pel que es deixaria d'analitzar encreuaments aïllats i es 

tornaria un problema encara més complex de successió d'encreuaments. 
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Agraïments  

Al tractar-se d'un Treball Final de Grau realitzat durant el programa Erasmus, 

primerament voldria agrair a l'Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona la 

possibilitat que ofereix als estudiants, en aquest cas del Grau en Enginyeria Civil, de 

internacionalitzar-nos amb altres universitats.  
 

Agrair també a la Universitat de Coimbra per el bon tracte i acollida que han 

mostrat cap a la meva persona, en especial al professor, i tutor extern del TFG, Álvaro 

Seco, que m'ha ajudat i recolzat incondicionalment amb la realització d'aquest 

projecte.    
 

No volia oblidar tampoc el professor Francesc Soriguera, del Departament de 

Infraestructura, Transport i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya, tutor 

del treball, que sempre ha estat amable i disponible en totes les consultes que han 

sigut necessàries fer.  
 

Per últim, però no menys important, agrair tot el suport per parts dels meus pares i 

parella que m'han recolzat sempre, encara que sigui des de la distància, en els 

moments més difícils. 

 



 


